รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จางปรับปรุงหองน้ําตึกอํานวยการ ชั้น 3,4,5 สถาบันบําบัดรักษาและฟ()นฟูผูติดยาเสพติดแห-งชาติ
บรมราชชนนี ตําบลประชาธิป0ตย1 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
๑. ความเป8นมา
ดวยสถาบั นบํ าบั ดรั กษาและฟนฟู ผู ติ ดยาเสพติ ดแห% งชาติ บรมราชชนนี จะดํ าเนิ นการจางปรั บ ปรุ ง
หองน้ําตึกอํานวยการ ชั้น 2, 3, 4 และ5 ซึ่งมีสภาพชํารุดจากระยะเวลาการใชงานประกอบกับป3จจุบัน
มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จําเปBนตองปรับเปลี่ยนอุปกรณDที่จําเปBนเหมาะสมใน
สถานการณD เพื่อปFองกันการแพร%กระจายเชื้อที่ตึกอํานวยการ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติ ด
แห%งชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิป3ตยD อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒. วัตถุประสงค1
2.1 เพื่อปรับปรุงหองน้ําเดิมซึ่งเสื่อมสภาพชํารุดจากการใชงานเปBนระยะเวลานาน
2.2 เพื่อรองรับผูเขาร%วมประชุม และใหบริการรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณDใหเหมาะสม ปลอดภัยจากการใชชีวิตในรูปแบบ New Normal
3. คุณสมบัติเพิ่มเติม
ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานรับจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง ในวงเงินไม%นอยกว%า
1,50๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และเปBนผลงานที่เปBนคู%สัญญาโดยตรงกับหน%วยงานของรัฐ
หรื อ หน% ว ยงานเอกชนที่ ส ถาบั น บํ า บั ด รั ก ษาและฟนฟู ผู ติ ด ยาเสพติ ด แห% ง ชาติ บ รมราชชนนี เ ชื่ อ ถื อ
ซึ่งผลงานดั งกล% าวของผู รับ จางตองเปBน ผลงานในสัญ ญาเดีย วเท%า นั้น และเปBน สัญ ญาที่ ผูรั บจางได
ทํางานแลวเสร็จตามสัญญา ซึ่งไดมีการส%งมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว
4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ
4.1 งานรื้อถอนและปรับปรุง ประกอบดวย
4.1.1 งานรื้อถอนอุปกรณDเดิม รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.2 งานพื้น รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.3 งานผนัง รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.4 งานเพดาน รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.5 งานสุขภัณฑD รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.6 งานระบบไฟฟFาและประปา รายละเอียดตามรายการก%อสราง
4.1.8 งานอื่นๆ รายละเอียดตามรายการก%อสราง
5. สถานที่ก-อสราง
หองน้ําตึกอํานวยการ ชั้น 2, 3, 4 และ 5 สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแห%งชาติบรม
ราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิป3ตยD อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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-26. ระยะเวลาดําเนินการก-อสรางและการส-งมอบงาน
กํ า หนดเวลาดํ า เนิ น งานตามสั ญ ญาจางใหแลวเสร็ จ ภายใน 120 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนาม
ในสัญญา โดยแบ%งงวดงานออกเปBน 4 งวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 20 % (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง)
1.1 ส%งแบบ Shop Drawing
1.2 ส%งแผนงาน , ขอบเขตระยะเวลา
1.3 เอกสารขออนุมัติวัสดุทั้งหมด
1.4 ส%งมอบงานหองน้ํา ชั้น 2
แลวเสร็จ 100 %
1.5 ทําความสะอาดพื้นที่ก%อสรางชั้น 2
ทั้งหมดใหแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 30 วัน)
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 40 % (รอยละสี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
2.1 แผนงานก%อสราง และความคืบหนาของการก%อสราง
2.2 ส%งมอบงานหองน้ําชั้น 5
แลวเสร็จ 100 %
2.3 ทําความสะอาดพื้นที่ก%อสรางชั้น 5
ทั้งหมดใหแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 20 % (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
3.1 แผนงานก%อสรางและความคืบหนาของการก%อสราง
3.2 ส%งมอบงานหองน้ําชั้น 3
3.3 ทําความสะอาดพื้นที่ก%อสรางชั้น 3
ทั้งหมดใหแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 25 วัน)

แลวเสร็จ 100 %

งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 20 % (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
4.1 แผนงานก%อสรางและความคืบหนาของการก%อสราง
4.2 ส%งมอบงานหองน้ําชั้น 4
แลวเสร็จ 100 %
4.3 ทําความสะอาดพื้นที่ก%อสรางชั้น 4
และไดก%อสรางรายการต%างๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ รายการและ
สัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 25 วัน)
รวมระยะเวลาก%อสรางทั้งหมด 120 วัน
7. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เปBนเงิน 3,4๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานสี่แสนบาทถวน) ดวยเงิน
งบประมาณรายจ%าย งบลงทุน ประจําปcงบประมาณ พ.ศ. 2565 / เงินบํารุงสถาบันฯ ประจําปcงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

-38. ราคากลางในการจัดจาง
ราคากลางในการจัดจาง ไดกําหนดไวเปBนเงินทั้งสิ้น 3,632,700.- บาท (สามลานหกแสนสามหมื่น
สองพันเจ็ดรอยบาทถวน) ราคากลางของทางราชการดังกล%าว ไม%ถือว%าผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไป
ตามนั้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม%ได
9. เกณฑ1การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใช
เกณฑDราคาประกอบเกณฑDอื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองครบถวนซึ่ง
ไดคะแนนรวมที่ถ%วงน้ําหนักแลว คะแนนรวมสูงสุดเปBนผูที่ไดรับการคัดเลือก
9.1 เกณฑDราคา
กําหนดน้ําหนักรอยละ 40
9.2 เกณฑDอื่น
ประกอบดวย
- ขอเสนอดานเทคนิค
กําหนดน้ําหนักรอยละ 40
- มาตรฐานของสินคาหรือบริการ
กําหนดน้ําหนักรอยละ 20
รวมเท%ากับ รอยละ 60
รายละเอียดการใหคะแนนตามเอกสารแนบ
10. การรับประกันความชํารุดบกพร-อง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสD (e-bidding) ซึ่งไดทําขอตกลงเปBน
หนังสือ หรือทําสัญญาจางแลวแต%กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร%องของงานจางดังกล%าวที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม%นอยกว%า 2 ปc นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการซ%อมแซม
แกไขใหใชการไดดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร%อง
11. มาตรฐานฝIมือช-าง
ผู รั บ จางตกลงเปB น เงื่ อนไขสํ า คั ญ ว% า ผู ว% า จางจะตองมี และใชผู ผ% า นการทดสอบมาตรฐานฝc มือ ช% า ง
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝcมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท%าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไม%ต่ํากว%ารอยละ ๑๐ ของแต%ละสาขาช%าง แต%จะตองมีช%างจํานวนอย%างนอย ๑ คน ในแต%ละ
สาขาช%าง ดังต%อไปนี้
8.๑ ช%างก%อสราง หรือช%างโยธา
8.๒ ช%างไฟฟFา
12. รายละเอียดอื่นๆ
12.1 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในกรณีที่ดําเนินการก%อสรางแลวทําใหอาคารที่อยู%ใกลเคียง
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพยDสินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ%อมแซมใหอยู%ในสภาพดีดังเดิม
หรือตองชดใชในราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กําหนด
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-412.2 ผูรับจางจะตองดําเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพื่อขอใชไฟฟFาและน้ําประปา
เปBนการชั่วคราวในการก%อสราง ทั้งนี้ผูรับจางเปBนผูรับผิดชอบค%าใชจ%ายดังกล%าวทั้งหมด
12.3 ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานก%อสราง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
ทํางานและเวลาที่ใชในการก%อสราง อัตรากําลังของเครื่องจักร พรอมรายชื่อผูรับผิดชอบโครงการผูควบคุมงาน
โดยเสนอแผนดังกล%าวใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก%อนเขาดําเนินการก%อสราง
12.4 ผูรับจางตองแจงรายชื่อผูเขาดําเนินการก%อสรางทั้งหมด ตลอดจนการเขา – ออก ของ
ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานใหสถาบันฯ ไดทราบ และจะตองควบคุมดูแลไม%ใหเกิดความ
เดือดรอนรําคราญ หรือทําความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของสถาบันฯ อย%างเคร%งครัด
12.5 ผู รั บ จางตองลอมบริ เ วณก% อ สรางใหมี ความมั่ น คงแข็ งแรงเพื่ อความปลอดภั ย ของ
เจาหนาที่ ผูปuวย และผูมารับบริการที่สัญจรไปมา
12.6 สถาบันฯ ไม%อนุญาตใหคนงานของผูรับจางพักในบริเวณของสถาบันฯ เวนแต%ในกรณี
มีความจําเปBนจะตองดูแลรักษาทรัพยDสินของผูรับจาง การอนุญาตใหเปBนดุลพินิจของสถาบันฯ
12.๗ ผู รั บ จางตองปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการควบคุ มโรคของกระทรวงสาธารณสุ ข ขณะ
ปฏิบัติงานในสถาบันฯ
12.8 ผูรับจางตองใชพัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑDที่จะใชในงานก%อสราง เปBนพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยตองใชไม%นอยกว%ารอยละ 60 ของมูลค%าพัสดุที่จะใชในงานก%อสรางทั้งหมดตามสัญญา และ
ดําเนินการตามเงื่อนไขดังต%อไปนี้
(1) ใหใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งตองไม%นอยกว%ารอยละ 90 ของปริมาณเหล็ก
ที่ตองใชในงานก%อสรางทั้งหมดตามสัญญา
(2) หากการใชเหล็ กตามขอ (1) ยังไม% ครบรอยละของมู ล ค%า ที่ กํา หนดใหใชพั ส ดุ
ส%งเสริมการผลิตภายในประเทศ (รอยละ 60) ใหผูรับจางใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นใหครบตาม
รอยละของมูลค%าที่กําหนดได
ทั้ ง นี้ ผู รั บ จางตองจั ด ทํ า แผนการใชพั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและแผนการใชเหล็ ก ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ เสนอผูว%าจางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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-5รายละเอียดประกอบรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
1 งานฝNาเพดาน
- ฝFาเพดานชนิดกันชื้นความหนาไม%นอยกว%า 9 มิลลิเมตร
- โครงเคร%าหลักระยะห%างตองไม%เกิน 0.80 เมตร โครงเคร%ารองระยะ 0.4 เมตร
- โครงซีลายเบอรD 24
2 งานผนัง –ผิวผนัง
2.1 ผนังก-ออิฐ
- อิฐมอญก%อครึ่งแผ%น,ฉาบปูนเรียบ
2.2 ผนังกระเบื้อง
- กระเบื้องขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร และ 300 x 600 มิลลิเมตรชนิดเนื้อเดียวกันทั้งแผ%น
- ความหนาไม%นอยกว%า 6 มิลลิเมตร
- ชนิดผิวมัน ทําความสะอาดง%าย
- ไม%โก%งตัว,บิดงอ
- กระเบื้องตกแต%งตองเปBนรุ%นตามแบบปรับปรุง
2.3 ผนังสําเร็จรูปหองน้ําและผนังตกแต%ง
- ความหนาแผ%นลามิเนตไม%นอยกว%า 0.7 มิลลิเมตร
- คุณภาพอย%างดี, ยี่หอที่มีความเชื่อถือ
- กาวยางคุณภาพดี, ใชสําหรับติดตั้งงานไมและงานลามิเนตโดยเฉพาะ
- ผนังหองน้ําสําเร็จรูปเปBนชนิดเคลือบผิวจากโรงงานผูผลิต ไรรอยต%อแผ%น
- อุปกรณDหองน้ําสําเร็จรูป เปBนวัสดุสแตนเลสอย%างดีไม%เปBนสนิม
2.4 สีทาผนัง,ประตู,ฝFาเพดาน
- สีทาผนัง,ฝFาเพดานตองเปBนสีน้ําอะครีลิก 100 % คุณภาพอย%างดี
- สีทาประตูไมตองเปBนสีสําหรับงานไมเฟอรDนิเจอรD
2.5 ผนังกระจกเงา
- กระจกเงาคุณภาพอย%างดี
- ความหนาไม%ต่ํากว%า 5 มิลลิเมตร. เจียขอบขัดมันอย%างดี
3. งานพื้น – ผิวพื้น
- งานปูพื้นเซรามิคตองปรับแต%งพื้นเดิมใหเรียบ ก%อนการติดตั้งกระเบื้อง
- กระเบื้องเซรามิคขนาด 600 x 600 มิลลิเมตร ความหนาไม%นอยกว%า 6 มิลลิเมตร
- กระเบื้องเซรามิคตองเปBนชนิดกันลื่นและเนื้อเดียวกันทั้งแผ%น
- กาวยาแนวตองคุณภาพอย%างดี ปFองกันเชื้อราได
- การติดตั้งตองใชปูนกาวสําหรับปูกระเบื้องเท%านั้น
4. งานประตู , อุปกรณ1ประตู
- ประตูไมทางเขาตองเปBนชนิดกันชื้น
- ความหนาของบานประตู ไม%นอยกว%า 35 มิลลิเมตร
- อุปกรณDติดตั้งและล็อคประตูตองคุณภาพอย%างดี
- บานประตูปyดลามิเนตความหนาไม%นอยกว%า 0.7 มิลลิเมตร
- บานที่ทําสีธรรมชาติตองเปBนสีชนิดใชกับงานไมเฟอรDนิเจอรD
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-65. สุขภัณฑ1
- ชักโครกรุ%น 2 ชิ้นแบบประหยัดน้ํา ผลิตภัณฑDที่ไดรับมาตรฐาน มอก.
- ชัดโครกแบบฟลัชวาลDว ผลิตภัณฑDที่ไดรับมาตรฐาน มอก.
- อ%างลางมือแบบวางเปBนเคานDเตอรD ผลิตภัณฑDที่ไดรับมาตรฐาน มอก.
- กzอกอ%างลางมือแบบขึ้นจากเคานDเตอรDหรืออ%างลางมือ ผลิตภัณฑDที่ไดรับมาตรฐาน มอก.
- กzอกลางมือแบบอัตโนมัติ ตองเปBนรุ%นไฟฟFากระแสตรงเท%านั้น
- อุปกรณDจ%ายน้ําทุกชิ้นตองมีวาลDวน้ําควบคุมทุกตัว
6. งานไฟฟNาแสงสว-างและอุปกรณ1ไฟฟNา
- โคมไฟฟFาฝ3งฝFาเพดาน ขนาดไม%นอยกว%า 5 นิ้ว
- หลอดไฟตองเปBน LED ขั้วเกลียวเท%านั้น
- ไฟแสงสว%างในหลืบฝFาตองเปBนไฟ LED ชนิดริบบิ้น ,ไฟกระแสตรง,กําลังไฟ 14.4 วัตตD/เมตร
- ไฟ LED ริบบิ้นตองติดตั้งในรางไฟอลูมิเนียม
- พัดลมดูดอากาศชนิดฝ3งฝFาเพดานความสามารถดูดอากาศไดไม%นอยกว%า 180 ลบ./ชม.
- สวิทซDควบคุมไฟฟFาตองคุณภาพอย%างดี
- หองน้ําชั้น 5 สวิทซDไฟฟFาสามารถ เปyด-ปyด ดวยตัวเองอัตโนมัติ
- อุปกรณDไฟฟFาตองเปBนผลิตภัณฑDที่ไดรับมาตรฐานความปลอดภัย
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