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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

จ�างปรับปรุงห�องน้ําตึกอํานวยการ ช้ัน 3,4,5 สถาบันบําบัดรักษาและฟ()นฟูผู�ติดยาเสพติดแห-งชาติ 
บรมราชชนนี ตําบลประชาธิป0ตย1 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

๑. ความเป8นมา 
 ด�วยสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี จะดําเนินการจ�างปรับปรุง 
ห�องน้ําตึกอํานวยการ ชั้น 2, 3, 4 และ5 ซ่ึงมีสภาพชํารุดจากระยะเวลาการใช�งานประกอบกับป3จจุบัน 
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  จําเปBนต�องปรับเปลี่ยนอุปกรณDท่ีจําเปBนเหมาะสมใน
สถานการณD เพ่ือปFองกันการแพร%กระจายเชื้อท่ีตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติด
แห%งชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิป3ตยD อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๒. วัตถุประสงค1 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงห�องน้ําเดิมซ่ึงเสื่อมสภาพชํารุดจากการใช�งานเปBนระยะเวลานาน  

2.2 เพ่ือรองรับผู�เข�าร%วมประชุม และให�บริการรวมถึงบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสถาบันฯ 
2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนอุปกรณDให�เหมาะสม ปลอดภัยจากการใช�ชีวิตในรูปแบบ New Normal 

3. คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานรับจ�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง ในวงเงินไม%น�อยกว%า  
1,50๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล�านห�าแสนบาทถ�วน) และเปBนผลงานท่ีเปBนคู%สัญญาโดยตรงกับหน%วยงานของรัฐ
หรือหน%วยงานเอกชนท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู� ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี เชื่อ ถือ  
          ซ่ึงผลงานดังกล%าวของผู�รับจ�างต�องเปBนผลงานในสัญญาเดียวเท%านั้น และเปBนสัญญาท่ีผู�รับจ�างได�
ทํางานแล�วเสร็จตามสัญญา ซ่ึงได�มีการส%งมอบงานและตรวจรับเรียบร�อยแล�ว 

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ  
 4.1 งานรื้อถอนและปรับปรุง ประกอบด�วย 
               4.1.1 งานรื้อถอนอุปกรณDเดิม รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง 
               4.1.2 งานพ้ืน รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง 
      4.1.3 งานผนัง  รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง              
                4.1.4 งานเพดาน รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง 
                4.1.5 งานสุขภัณฑD รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง  
                4.1.6 งานระบบไฟฟFาและประปา รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง                 
                4.1.8 งานอ่ืนๆ รายละเอียดตามรายการก%อสร�าง 
            

5. สถานท่ีก-อสร�าง 
ห�องน้ําตึกอํานวยการ ชั้น 2, 3, 4 และ 5  สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรม

ราชชนนี เลขท่ี ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิป3ตยD อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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6. ระยะเวลาดําเนินการก-อสร�างและการส-งมอบงาน 
 กําหนดเวลาดําเนินงานตามสัญญาจ�างให�แล�วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา โดยแบ%งงวดงานออกเปBน 4 งวดงาน ดังนี้  
 งวดท่ี 1 จํานวนเงิน   20  %  (ร�อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ�าง) 

      1.1 ส%งแบบ Shop Drawing 
      1.2 ส%งแผนงาน , ขอบเขตระยะเวลา 
      1.3 เอกสารขออนุมัติวัสดุท้ังหมด 

           1.4 ส%งมอบงานห�องน้ํา ชั้น 2                                        แล�วเสร็จ 100 % 
  1.5 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีก%อสร�างชั้น 2 

                     ท้ังหมดให�แล�วเสร็จ (กําหนดเวลา 30 วัน)  
  งวดท่ี 2 จํานวนเงิน   40  %  (ร�อยละสี่สิบห�าของเงินสัญญาจ�าง) 

       2.1 แผนงานก%อสร�าง และความคืบหน�าของการก%อสร�าง     
  2.2 ส%งมอบงานห�องน้ําชั้น 5       แล�วเสร็จ 100 % 
  2.3 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีก%อสร�างชั้น 5  
  ท้ังหมดให�แล�วเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)  

 งวดท่ี 3 จํานวนเงิน   20  %  (ร�อยละยี่สิบห�าของเงินสัญญาจ�าง) 
  3.1 แผนงานก%อสร�างและความคืบหน�าของการก%อสร�าง     
  3.2 ส%งมอบงานห�องน้ําชั้น 3       แล�วเสร็จ   100 % 
  3.3 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีก%อสร�างชั้น 3  
  ท้ังหมดให�แล�วเสร็จ (กําหนดเวลา 25 วัน)  
 

 งวดท่ี 4 (งวดสุดท�าย) จํานวนเงิน   20  %  (ร�อยละยี่สิบห�าของเงินสัญญาจ�าง) 
  4.1 แผนงานก%อสร�างและความคืบหน�าของการก%อสร�าง     
  4.2 ส%งมอบงานห�องน้ําชั้น 4       แล�วเสร็จ   100 % 
  4.3 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีก%อสร�างชั้น 4  
  และได�ก%อสร�างรายการต%างๆ ท้ังหมดแล�วเสร็จ ครบถ�วน ถูกต�องตามรูปแบบ รายการและ 

สัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 25 วัน)  
   รวมระยะเวลาก%อสร�างท้ังหมด 120 วัน 
 

7. วงเงินในการจัดจ�าง 
 วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร เปBนเงิน 3,4๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล�านสี่แสนบาทถ�วน) ด�วยเงิน
งบประมาณรายจ%าย งบลงทุน ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2565 / เงินบํารุงสถาบันฯ ประจําปcงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
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8. ราคากลางในการจัดจ�าง 
 ราคากลางในการจัดจ�าง ได�กําหนดไว�เปBนเงินท้ังสิ้น 3,632,700.- บาท (สามล�านหกแสนสามหม่ืน 
สองพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน) ราคากลางของทางราชการดังกล%าว ไม%ถือว%าผูกพันท่ีผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร�องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม%ได� 
 

9. เกณฑ1การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
 สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโดยใช�
เกณฑDราคาประกอบเกณฑDอ่ืน โดยพิจารณาคัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต�องครบถ�วนซ่ึง
ได�คะแนนรวมท่ีถ%วงน้ําหนักแล�ว คะแนนรวมสูงสุดเปBนผู�ท่ีได�รับการคัดเลือก 
 9.1 เกณฑDราคา              กําหนดน้ําหนักร�อยละ 40  
 9.2 เกณฑDอ่ืน                                                    

ประกอบด�วย                         
                  - ข�อเสนอด�านเทคนิค    กําหนดน้ําหนักร�อยละ 40  
                  - มาตรฐานของสินค�าหรือบริการ            กําหนดน้ําหนักร�อยละ 20 
             รวมเท%ากับ ร�อยละ 60  
                     รายละเอียดการให�คะแนนตามเอกสารแนบ                                                          
 

10. การรับประกันความชํารุดบกพร-อง  
  ผู�ชนะการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสD (e-bidding) ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปBน
หนังสือ หรือทําสัญญาจ�างแล�วแต%กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร%องของงานจ�างดังกล%าวท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม%น�อยกว%า 2 ปc นับถัดจากวันท่ีสถาบันฯ ได�รับมอบงานโดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ%อมแซม
แก�ไขให�ใช�การได�ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร%อง 
 

11. มาตรฐานฝIมือช-าง 
 ผู�รับจ�างตกลงเปBนเง่ือนไขสําคัญว%าผู�ว%าจ�างจะต�องมีและใช�ผู�ผ%านการทดสอบมาตรฐานฝcมือช%าง 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝcมือแรงงาน 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%างไฟฟFา 
 

12. รายละเอียดอ่ืนๆ 
   12.1 ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบในกรณีท่ีดําเนินการก%อสร�างแล�วทําให�อาคารท่ีอยู%ใกล�เคียง 
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพยDสินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ%อมแซมให�อยู%ในสภาพดีดังเดิม
หรือต�องชดใช�ในราคาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กําหนด 
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  12.2 ผู�รับจ�างจะต�องดําเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพ่ือขอใช�ไฟฟFาและน้ําประปา 
เปBนการชั่วคราวในการก%อสร�าง ท้ังนี้ผู�รับจ�างเปBนผู�รับผิดชอบค%าใช�จ%ายดังกล%าวท้ังหมด 
  12.3 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 
  12.4 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 
  12.5 ผู�รับจ�างต�องล�อมบริเวณก%อสร�างให�มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัยของ
เจ�าหน�าท่ี ผู�ปuวย และผู�มารับบริการท่ีสัญจรไปมา  
  12.6 สถาบันฯ ไม%อนุญาตให�คนงานของผู�รับจ�างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว�นแต%ในกรณี  
มีความจําเปBนจะต�องดูแลรักษาทรัพยDสินของผู�รับจ�าง การอนุญาตให�เปBนดุลพินิจของสถาบันฯ 
  12.๗ ผู�รับจ�างต�องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ขณะ
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ 

 12.8 ผู�รับจ�างต�องใช�พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑDท่ีจะใช�ในงานก%อสร�าง เปBนพัสดุท่ีผลิต
ภายในประเทศ โดยต�องใช�ไม%น�อยกว%าร�อยละ 60 ของมูลค%าพัสดุท่ีจะใช�ในงานก%อสร�างท้ังหมดตามสัญญา และ
ดําเนินการตามเง่ือนไขดังต%อไปนี้ 

   (1) ให�ใช�เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศซ่ึงต�องไม%น�อยกว%าร�อยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
ท่ีต�องใช�ในงานก%อสร�างท้ังหมดตามสัญญา         

   (2) หากการใช�เหล็กตามข�อ (1) ยังไม%ครบร�อยละของมูลค%าท่ีกําหนดให�ใช�พัสดุ
ส%งเสริมการผลิตภายในประเทศ (ร�อยละ 60) ให�ผู�รับจ�างใช�พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนให�ครบตาม
ร�อยละของมูลค%าท่ีกําหนดได� 
       ท้ังนี้  ผู� รับจ�างต�องจัดทําแผนการใช�พัสดุท่ีผลิตในประเทศและแผนการใช�เหล็กท่ีผลิต
ภายในประเทศ เสนอผู�ว%าจ�างภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 
ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ ลงชื่อ................................................กรรมการ 
        (นางธมนวรรณ  วิไลรัตนD)                          (นางยุคนธร  จันทรDดํา)   

 
ลงชื่อ................................................กรรมการ   ลงชื่อ................................................กรรมการ 
           (นายอิสเรศ วงษDฝุง)                                 (นายศิริชัย ม่ันเหมาะ) 

 
ลงชื่อ................................................กรรมการ 
       (นางสาวธีรกานตD ชัยพรหม)  
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รายละเอียดประกอบรายการปริมาณงานและราคา (BOQ) 

1 งานฝNาเพดาน 
       -   ฝFาเพดานชนิดกันชื้นความหนาไม%น�อยกว%า 9 มิลลิเมตร 
       -   โครงเคร%าหลักระยะห%างต�องไม%เกิน 0.80 เมตร โครงเคร%ารองระยะ 0.4 เมตร 
       -   โครงซีลายเบอรD 24  

2 งานผนัง –ผิวผนัง 
2.1     ผนังก-ออิฐ 

-   อิฐมอญก%อครึ่งแผ%น,ฉาบปูนเรียบ 
        2.2     ผนังกระเบ้ือง 
        -   กระเบ้ืองขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร และ 300 x 600 มิลลเิมตรชนิดเนื้อเดียวกันท้ังแผ%น 
        -   ความหนาไม%น�อยกว%า 6 มิลลิเมตร 
         -   ชนิดผิวมัน ทําความสะอาดง%าย 
        -   ไม%โก%งตัว,บิดงอ 
                 -   กระเบ้ืองตกแต%งต�องเปBนรุ%นตามแบบปรับปรุง 
        2.3  ผนังสําเร็จรูปห�องน้ําและผนังตกแต%ง 
       -    ความหนาแผ%นลามิเนตไม%น�อยกว%า 0.7 มิลลิเมตร  
       -    คุณภาพอย%างดี, ยี่ห�อท่ีมีความเชื่อถือ  
       -    กาวยางคุณภาพดี, ใช�สําหรับติดต้ังงานไม�และงานลามิเนตโดยเฉพาะ  
                 -    ผนังห�องน้ําสําเร็จรูปเปBนชนิดเคลือบผิวจากโรงงานผู�ผลิต ไร�รอยต%อแผ%น 
                 -    อุปกรณDห�องน้ําสําเร็จรูป เปBนวัสดุสแตนเลสอย%างดีไม%เปBนสนิม 
        2.4    สีทาผนัง,ประตู,ฝFาเพดาน 
        -    สีทาผนัง,ฝFาเพดานต�องเปBนสีน้ําอะครีลิก 100 % คุณภาพอย%างดี 
        -    สีทาประตูไม�ต�องเปBนสีสําหรับงานไม�เฟอรDนิเจอรD 
        2.5    ผนังกระจกเงา 
       -    กระจกเงาคุณภาพอย%างดี  
       -    ความหนาไม%ต่ํากว%า 5 มิลลิเมตร. เจียขอบขัดมันอย%างดี 
    3. งานพ้ืน – ผิวพ้ืน  
       -     งานปูพ้ืนเซรามิคต�องปรับแต%งพ้ืนเดิมให�เรียบ ก%อนการติดต้ังกระเบ้ือง 
       -     กระเบ้ืองเซรามิคขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร ความหนาไม%น�อยกว%า 6 มิลลิเมตร  
       -     กระเบ้ืองเซรามิคต�องเปBนชนิดกันลื่นและเนื้อเดียวกันท้ังแผ%น 
       -     กาวยาแนวต�องคุณภาพอย%างดี ปFองกันเชื้อราได� 
       -     การติดต้ังต�องใช�ปูนกาวสําหรับปูกระเบ้ืองเท%านั้น  
    4. งานประตู , อุปกรณ1ประตู 

      -    ประตูไม�ทางเข�าต�องเปBนชนิดกันชื้น 
      -    ความหนาของบานประตู ไม%น�อยกว%า  35 มิลลิเมตร 
      -    อุปกรณDติดต้ังและล็อคประตูต�องคุณภาพอย%างดี  

    -    บานประตูปyดลามิเนตความหนาไม%น�อยกว%า 0.7 มิลลิเมตร 
    -    บานท่ีทําสีธรรมชาติต�องเปBนสีชนิดใช�กับงานไม�เฟอรDนิเจอรD  
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    5. สุขภัณฑ1 

     -    ชักโครกรุ%น 2 ชิ้นแบบประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑDท่ีได�รับมาตรฐาน มอก. 
     -    ชัดโครกแบบฟลัชวาลDว ผลิตภัณฑDท่ีได�รับมาตรฐาน มอก. 
- อ%างล�างมือแบบวางเปBนเคานDเตอรD ผลิตภัณฑDท่ีได�รับมาตรฐาน มอก. 
- กzอกอ%างล�างมือแบบข้ึนจากเคานDเตอรDหรืออ%างล�างมือ ผลิตภัณฑDท่ีได�รับมาตรฐาน มอก. 
- กzอกล�างมือแบบอัตโนมัติ ต�องเปBนรุ%นไฟฟFากระแสตรงเท%านั้น 
- อุปกรณDจ%ายน้ําทุกชิ้นต�องมีวาลDวน้ําควบคุมทุกตัว 

    6. งานไฟฟNาแสงสว-างและอุปกรณ1ไฟฟNา 
- โคมไฟฟFาฝ3งฝFาเพดาน ขนาดไม%น�อยกว%า 5 นิ้ว 
- หลอดไฟต�องเปBน LED ข้ัวเกลียวเท%านั้น 
- ไฟแสงสว%างในหลืบฝFาต�องเปBนไฟ LED ชนิดริบบ้ิน ,ไฟกระแสตรง,กําลังไฟ 14.4 วัตตD/เมตร 
- ไฟ LED ริบบ้ินต�องติดต้ังในรางไฟอลูมิเนียม 
- พัดลมดูดอากาศชนิดฝ3งฝFาเพดานความสามารถดูดอากาศได�ไม%น�อยกว%า 180 ลบ./ชม. 
- สวิทซDควบคุมไฟฟFาต�องคุณภาพอย%างดี 
- ห�องน้ําชั้น 5 สวิทซDไฟฟFาสามารถ เปyด-ปyด ด�วยตัวเองอัตโนมัติ 
- อุปกรณDไฟฟFาต�องเปBนผลิตภัณฑDท่ีได�รับมาตรฐานความปลอดภัย 

 
 

 


