ขอบเขตของงาน (Term of Reference)
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงห้องประชุม 1
ส ำนั ก งำนควำมร่ ว มมื อ พั ฒ นำเศรษฐกิ จ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ ำ น (องค์ ก ำรมหำชน) (สพพ.)
มีควำมประสงค์จะทำกำรปรับปรุงห้องประชุม 1 ให้สวยงำม ทันสมัย เพื่อให้อยู่ในสภำพดี มีควำมเป็นสัดส่วน
เหมำะสมกับกำรใช้งำน และรองรับกับภำรกิจของ สพพ. ที่เพิ่มขึ้น
1. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงห้องประชุม 1 สพพ. ให้สวยงำม เหมำะสม และรองรับกำรใช้งำนต่ำงๆ ของ สพพ.
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ ำชี พ รั บ จ้ ำ งงำนที่ ป ระกวดรำคำจ้ ำ งด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น
และ/หรือ เข้ำเสนอรำคำให้แก่ สพพ. ณ วันประกำศ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมในกำรคัดเลือกครั้งนี้
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำ นั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีหลักฐำนกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ งกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ออกให้ หรือรับรอง โดยหนังสือรับรองดังกล่ ำวจะต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่น
เอกสำร
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ พ.ศ. 2554 และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนี้
2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกรมบั ญ ชี ก ลำงที่ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ website : www.gprocurement.go.th
2.6.3 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี มูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
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ทั้งนี้ สพพ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีกำรระบุชื่อไว้ในบัญชี
รำยชื่ อ ว่ ำ เป็ น คู่ สั ญ ญำที่ ไ ด้ แ สดงบั ญ ชี ร ำยรับ รำยจ่ ำย หรื อ แสดงบั ญ ชี ร ำยรับ รำยจ่ ำ ยไม่ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นใน
สำระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิ ติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยตำมประกำศดังกล่ำว หรือได้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีกำรสั่งเพิกถอนรำยชื่อจำกบัญชีดังกล่ำวแล้ว
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน)
ซึ่งต้องประกอบกิจกำรเกี่ยวกับกำรออกแบบตกแต่งภำยใน โดยมีหลักฐำนกำรจดทะเบียนซึ่ งกรมพัฒนำธุ ร กิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
3. สถานที่ดาเนินการปรับปรุง
ห้องประชุม 1 สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน)
เลขที่ 123 อำคำรซันทำวเวอร์ส เอ ชั้น 14 ถนนวิภำวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
4. ขอบเขตของงาน
4.1 ผู้ รั บ จ้ ำงต้องจั ดหำพร้ อมดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ห้ องประชุม 1 ของ สพพ. โดยวัส ดุและ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่นำมำใช้ในกำรดำเนินกำรปรับปรุงจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งำนที่ไหนมำก่อน
4.2 ผู้รับจ้ำงต้องดำเนินกำรปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม 1 ของ สพพ. โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
4.2.1 ทำกำรรื้อถอนพรมเดิม โดยนำพรมไปเก็บยังจุดที่ผู้ว่ำจ้ำงระบุ
4.2.2 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งเป็ น ผู้ ข นย้ ำ ยครุ ภั ณ ฑ์ ล อยตั ว ออกจำกห้ อ งเองทั้ ง หมด แล้ ว จึ ง เริ่ ม
ดำเนินกำรรื้อพรมออก
4.2.3 ทำควำมสะอำดและปรับสภำพผิวพื้น ก่อนกำรปูพื้นกระเบื้องยำงไวนิล CLICK LOCK
4.2.4 ทำกำรปู พื้น ใหม่ ด้ว ยกระเบื้องยำงไวนิล CLICK LOCK ขนำดควำมหนำไม่น้อยกว่ำ
4 มิลลิเมตร โดยใช้กำวสำหรับปูกระเบื้องยำงไวนิล CLICK LOCK
4.2.5 เมื่อผู้รับจ้ำงดำเนินกำรปูพื้นกระเบื้องยำงไวนิลเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้ำงต้องทำกำรขนย้ำย
ครุภัณฑ์เดิม และ/หรือ ครุภัณฑ์ใหม่ เก็บเข้ำที่เดิม พร้อมทั้งทำควำมสะอำดภำยในห้องให้เรียบร้อย
4.2.6 ระหว่ำงทำกำรปรับปรุงพื้นที่ให้มีกำรป้องกันฝุ่นที่เกิดจำกกำรปรับปรุงพื้นที่ มิให้ฝุ่นฟุ้ง
กระจำยออกไปยังบริเวณข้ำงเคียง
4.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำช่ำงฝีมือ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ให้เหมำะสมตำมประเภทของงำน
เพื่อให้ได้งำนที่มีคุณภำพ
4.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งแคตตำล็อก และ/หรือ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุ อุปกรณ์
ต่ำงๆ ที่จัดจ้ำงในครั้งนี้ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด และผู้รับจ้ำงต้องทำเครื่องหมำยของ
อุปกรณ์ดังกล่ำวไว้ในแคตตำล็อก หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สพพ. จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำรสำหรับแคตตำ
ล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง โดยผู้มีอำนำจทำกำรแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะต้องลงลำยมือชื่อและประทับตรำ (ถ้ำมี) ในแคตตำล็อกและเอกสำรประกอบทุกแผ่นให้ถูกต้อง
เรียบร้อย
4.5 วัสดุและอุปกรณ์ของเดิมที่ทำกำรรื้อถอนออก ผู้รับจ้ำงต้องส่งคืนแก่ผู้ว่ำจ้ำง และจัดทำบัญชี
รำยกำรส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่ำว ส่งให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ (ถ้ำมี)
4.6 ผู้รับจ้ำงต้องนำเสนอกำรออกแบบห้องประชุม 1 ในรูปแบบ A3 ให้กับ สพพ.
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5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ในกำรดำเนิ น กำรตำมขอบเขตของงำน ผู้ เสนอรำคำจะต้องดำเนินกำรปรับปรุงพื้น ที่ห้ องประชุม 1
ของ สพพ. โดยวัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีม่ ีคุณลักษณะขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้
5.1 โต๊ะประชุม แบบที่ 1 จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.1.1 โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.40 x 0.75 x 0.75 x 0.75 เมตร
5.1.2 โครงไม้จ๊อยท์สะเดำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร
5.1.2.1 กรุไม้อัดยำง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร และไม้อัดยำง ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร
5.1.2.2 กรุลำมิเนท
5.1.3 ปิดขอบพื้นโต๊ะ ด้วยลำมิเนท
5.2 โต๊ะประชุม แบบที่ 2 จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.2.1 โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.10 x 0.75 x0.75 เมตร
5.2.2 โครงไม้จ๊อยท์สะเดำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร
5.2.2.1 กรุไม้อัดยำง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร และไม้อัดยำง ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร
5.2.2.2 กรุลำมิเนท
5.2.3 ปิดขอบพื้นโต๊ะ ด้วยลำมิเนท
5.3 โต๊ะประชุม แบบที่ 3 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.3.1 โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.50 x 0.75 x 0.60 เมตร
5.3.2 โครงไม้จ๊อยท์สะเดำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร
5.3.2.1 กรุไม้อัดยำง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร และไม้อัดยำง ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร
5.3.2.2 กรุลำมิเนท
5.3.3 ปิดขอบพื้นโต๊ะ ด้วยลำมิเนท
5.4 โต๊ะประชุม แบบที่ 4 จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.4.1 โต๊ะประชุม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.60 x 0.75 x 0.60 เมตร
5.4.2 โครงไม้จ๊อยท์สะเดำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 17 มิลลิเมตร X 40 มิลลิเมตร
5.4.2.1 กรุไม้อัดยำง ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร และไม้อัดยำง ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร
5.4.2.2 กรุลำมิเนท
5.4.3 ปิดขอบพื้นโต๊ะ ด้วยลำมิเนท
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5.5 ตกแต่งเสา ผนัง และซุ้มประตู
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.5.1 กรุทับเสำ ผนัง และซุ้มประตูเดิม ด้วยลำมิเนท
5.5.2 วัสดุเดิมที่ไม่ได้ตกแต่งเพิ่ม
5.5.2.1 เส้นสแตนเลส
5.5.2.2 ผนังลำยหินเดิมที่เสำ
5.5.2.3 กระดำนไวท์บอร์ดเดิม
5.5.2.4 ประตูบำนคู่ และอุปกรณ์ต่ำงๆ ได้แก่ มือจับประตู บำนพับ และกระจก
เป็นของเดิม
5.6 ตกแต่งฝ้าเพดาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.6.1 กรุลำมิเนท ทับในหลุมเพดำนเดิมวัสดุเดิมที่ไม่ได้ตกแต่งเพิ่ม
5.6.2 โครงสร้ำงฝ้ำเพดำน ทั้งหมดเป็นของเดิม
5.6.3 ตำแหน่งโคมดำวน์ไลท์ ทั้งหมดเป็นของเดิม
5.7 ผนัง จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.7.1 กรุลำมิเนท ทับกรอบผนังเดิม
5.8 ตกแต่งผนัง TV จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.8.1 กรุลำมิเนท ทับผนังเดิม
5.9 วงกบ และประตูของเดิม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.9.1 กรุลำมิเนท ไม่น้อยกว่ำ 1 ด้ำน
5.9.2 อุปกรณ์ประตู ได้แก่ มือจับ บำนพับ และอุปกรณ์ล็อค เป็นของเดิมทั้งหมด
5.10 กล่องม่านเดิม จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.10.1 กรุลำมิเนท ไม่น้อยกว่ำ 1 ด้ำน ทับกล่องม่ำนเดิม เฉพำะภำยนอก
5.11 การรื้อถอน จานวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.11.1 งำนรื้ อถอนต่ำงๆ ให้ ผู้ รับจ้ำงรื้อถอนด้วยควำมระมัดระวังในส่ วนที่ต้องส่งคืน
จะต้องจั ดกองไว้ที่ สพพ. ระบุ ในส่ ว นที่เป็นเศษวัส ดุที่เหลือจำกรื้อถอนที่ไม่สำมำรถเก็บหรือ จำหน่ำยได้ ให้
ผู้รับจ้ำงนำไปทิ้งนอก พื้นที่ของ สพพ. หำกกำรรื้อถอนกระทบต่อพื้นที่ข้ำงเคียงต้องซ่อมแซมให้มีสภำพดังเดิม
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5.12 พื้นกระเบื้องยางไวนิลแบบ CLICK LOCK จานวนไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.12.1 ปูพื้นกระเบื้องยำงไวนิลแบบ CLICK LOCK
5.12.2 ต้องได้รับมำตรฐำนกำรผลิต ISO 9001 หรือ IAF หรือดีกว่ำ
5.12.3 สำมำรถทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี
5.12.4 ต้ อ งมี ข นำดไม่ น้ อ ยกว่ ำ กว้ ำ ง 7.25 นิ้ ว x ยำว 48 นิ้ ว x หนำ 4 มิ ล ลิ เ มตร
ส่วนลวดลำยตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงเห็นชอบ
5.12.5 มีคุณสมบัติกันไฟ และลดไฟฟ้ำสถิต รวมทั้งทนควำมชื้นได้ดี
5.12.6 ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อโรค
5.12.7 กำรปูพื้นกระเบื้องยำงไวนิล ผู้รับจ้ำงต้องทำควำมสะอำดบริเวณที่จะดำเนินกำรปู
พื้นกระเบื้องยำงไวนิล พร้อมปรับระดับพื้น ก่อนทำกำรปูพื้นกระเบื้องยำงไวนิล โดยจะต้องปู้พื้นกระเบื้องยำงไวนิลให้
ได้ระดับสวยงำม รอยต่อของพื้นต้องแนบสนิท มุมชนกันเรียบร้อย
5.13 หลอดไฟ จานวนไม่น้อยกว่า 19 หลอด
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.13.1 เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟ LED แสงขำว
5.13.2 โคมไฟดำวน์ไรท์เป็นของเดิม
5.14 เก้าอี้ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.14.1 พนักพิงขึ้นโครงเหล็กหุ้มผ้ำตำข่ำยและหนังสังเครำะห์
5.14.2 พนักพิงสูงรอรับช่วงลำคอและศีรษะ
5.14.3 ที่นั่งโครงไม้บุฟองน้ำหุ้มผ้ำโพลีเอสเตอร์
5.14.4 ที่วำงแขนพลำสติกขึ้นรูป หุ้มด้วยหนังสังเครำะห์ โครงเหล็กชุบโครเมียม
5.14.5 ขำเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู่ สีดำ
5.14.6 สำมำรถหมุนเก้ำอี้ได้รอบตัว
5.14.7 ปรับควำมยืนหยุ่นของพนักพิงได้ด้วยลูกบิดใต้ที่นั่ง
5.14.8 ปรับระดับเก้ำอี้ระบบ Gas Lifting
5.14.9 ปรับระดับควำมสูงของเก้ำอี้ได้ ไม่น้อยกว่ำ ระหว่ำง 109.50 – 118.00 เซนติเมตร
5.14.10 รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 113 กิโลกรัม
5.14.11 สี : ดำ
5.14.12 ขนำดสิ น ค้ ำ (กว้ ำ ง x ลึ ก x สู ง ) ไม่ น้ อ ยกว่ ำ : 69 x 64 x 109.50 – 118.00
เซนติเมตร/ตัว
5.14.13 น้ำหนักไม่น้อยกว่ำ 12 กิโลกรัม
5.15 การรื้อถอน และติดตั้ง PROJECTOR และ TV LED
คุณลักษณะพื้นฐาน
5.15.1 อุปกรณ์เป็นของเดิมทั้งหมด
6. ระยะเวลาดาเนินการ
90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
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7. งบประมาณ
วงเงินงบประมำณ 700,000 บำท (เจ็ดแสนบำทถ้วน) รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% ไว้ด้วยแล้ว
8. การส่งมอบ
ผู้ เสนอรำคำต้องดำเนิ น กำรส่ งมอบอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงกำรปรับปรุงห้ อ ง
ประชุม 1 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
8.1 ส่วนที่ 1 : ส่งมอบภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ประกอบด้วย
8.1.1 แผนกำรดำเนินงำน จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด
8.1.2 แผนงำนโครงกำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด
8.1.3 รำยละเอียดออกแบบห้องประชุม จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด
8.2 ส่วนที่ 2 : ส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ประกอบด้วย
8.2.1 ส่งมอบ/ติดตัง้ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงกำรฯ
8.2.2 จัดทำเอกสำรระบุ รำยละเอียดครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงกำร หรือสิ่งอื่นใดที่
จะตรวจรับ โดยระบุชนิด ยี่ห้อ จำนวน สถำนที่ติดตั้งหรือรำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็นในกำรตรวจรับให้กับ สพพ.
รวมถึงรำยงำนผลกำรติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในโครงกำรฯ ในรูปแบบเอกสำร จำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ชุด และใน
รูปแบบ DVD และ/หรือ Flash Drive จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด
8.2.2.1 รำยงำนสรุปผลกำรติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ในโครงกำรฯ
8.2.3 ก่อนส่งมอบงำนผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
8.2.3.1 ทำควำมสะอำดสถำนที่ผู้รับจ้ำงจะต้องระวังรักษำควำมสะอำด เก็บขยะมูลฝอย
สัมภำระ เศษวัสดุ และทำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำงให้เรียบนร้อยก่อนที่จะส่งมอบงำน
9. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
9.1 กรณีผู้ว่ำจ้ำง พิจำรณำเห็นว่ำผู้รับจ้ำงเร่งรัดทำงำนจนอำจเกิดควำมเสียหำยแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์
ที่จะยับยั้งและให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมหลักกำรช่ำงที่ดี ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงจะถือเป็นข้ออ้ำงในกำรปฏิบัติไม่
ทัน เพื่อขอต่ออำยุสัญญำไม่ได้
9.2 กรณีที่ผู้ว่ำจ้ำง พิจำรณำเห็นว่ำ ผู้ควบคุมงำนหรือช่ำงที่เข้ำมำดำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุม 1
ของ สพพ. มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ หมำะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ง ำน หรื อ ไม่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญหรื อ ไม่ มี ค วำมช ำนำญในกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวเพียงพอ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิ์ให้ผู้รับจ้ำงทำกำรเปลี่ยนผู้ควบคุมงำนหรือช่ำงดังกล่ำว ภำยใน 3 วัน
นับจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรจรวจรับพัสดุ
9.3 กรณีปรับปรุงห้องประชุม 1 ของ สพพ. หำกผู้ควบคุมงำนหรือช่ำงของผู้รับจ้ำงทำให้อำคำรหรือ
ทรัพย์สินของรำยกำรเสียหำย ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยดังกล่ำว และต้องทำกำรซ่อมแซมทำ ให้
เหมือนเดิมหรื อรื้ อถอนทำให้ ใหม่ตำมควรแก่กรณี โดยผู้ รับจ้ำงไม่มีสิ ทธิที่จะเรียกร้ องค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ ว่ำจ้ำ ง
แต่อย่ำงใด
9.4 ผู้ รั บ จ้ ำ งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งกำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ภำยในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ งำน ตำม
กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนรำชกำรที่กำหนดไว้ และหำกมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับกำรรักษำควำม
ปลอดภัย ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
9.5 ผู้ว่ำจ้ำงไม่อนุญำตให้ผู้รับจ้ำงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิ ดที่ใช้ในกำรปรับปรุงไว้ภำยในอำคำร
หรือพื้นที่ที่ทำกำรปฏิบัติงำน
9.6 กำรเข้ ำ มำท ำกำรปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ ำ ว สำมำรถเข้ ำ ปฏิ บั ติ ง ำนได้ ใ นวั น ท ำกำร ตั้ ง แต่ เวลำ
18.00 น. – 06.00 น. และในวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. – 24.00 น.
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10. การชาระเงิน
สำนักงำนควำมร่วมมือพัฒนำเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน (องค์กำรมหำชน) (สพพ.) จะทำกำร
ชำระเงินงวดเดียวต่อเมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุม 1 ของ สพพ. แล้วเสร็จ และผ่ำนกำรตรวจรับ
จำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ได้เห็นชอบกำรตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
11. ค่าปรับและการบอกเลิกสัญญา
10.1 หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถทำงำนให้แล้ว เสร็จตำมเวลำที่กำหนดไว้ในสัญญำ หรือปฏิบัติงำนไม่
ครบถ้วนตำมข้อกำหนดขอบเขตของงำนโครงกำรฯ หำกขำดส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถือว่ำงำนนั้นไม่สำเร็จทั้งหมดพร้อม
กัน และผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะต้องชำระค่ำปรับเป็นรำยวันให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงในอัตรำร้อยละ 0.10
ของมูลค่ำของสัญญำ นับถัดจำกวันครบกำหนดส่งมอบงำนตำมสัญญำ โดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม
10.2 กำรบอกเลิกสัญญำ ในระหว่ำงที่ผู้ว่ำจ้ำงยังมิได้บอกเลิกสัญญำ หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำผู้รับจ้ำงไม่
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมสัญญำต่อไปได้ ผู้ว่ำจ้ำงจะใช้ สิทธิบอกเลิกสัญญำก็ได้ และถ้ำผู้ว่ำจ้ำงได้แจ้งข้อเรียกร้องไป
ยั งผู้ รั บ จ้ ำง เมื่อครบกำหนดแล้ ว เสร็ จ ของงำนขอให้ ช ำระค่ำปรับแล้ ว ผู้ ว่ำจ้ำ งมีสิ ทธิ์ ที่จะปรับผู้ รับจ้ำงจนถึง
วันบอกเลิกสัญญำได้อีก
10.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีกำรปรับตำม
สัญญำหรือข้อตกลงนั้น หำกจำนวนเงินค่ำปรับจะเกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำงทั้งหมด ผู้ว่ำจ้ำงจะ
พิจำรณำดำเนินกำรบอกเลิกสัญญำหรือข้อตกลง เว้นแต่ผู้รับจ้ำงจะได้ยินยอมเสียค่ำปรับให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
11. การรับประกัน
กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนที่แล้วเสร็จ
ตำมสัญญำภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่ สพพ. ได้ตรวจรับมอบงำนตำมสัญญำ ถ้ำหำกมีควำมเสียหำยเกิดขึ้นอัน
เนื่องมำจำกผู้รับจ้ำงใช้ของ หรือวัสดุที่มีคุณภำพไม่ดี หรือกำรประกอบติดตั้งไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร หรือใช้
ช่ำงที่ไม่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน ผู้รับจ้ำงจะต้องทำกำรซ่อมแซม ปรับปรุงให้สำมำรถใช้กำรได้ คุณสมบัติวัสดุ
อุปกรณ์นั้นๆ หรืออำจต้องเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ เพิ่มเติมมิได้ ทั้งนี้ไม่ได้
หมำยถึงกำรเสื่อมสภำพตำม อำยุ คุณสมบัติ ข้อกำหนดของกำรใช้งำนของวัสดุอุปกรณ์นั้ นๆ หรือควำมเสียหำยที่
เกิดจำกกำรใช้งำนผิด วัตถุประสงค์ ผิดประเภท เป็นต้น
12. ข้อกาหนดทั่วไป
12.1 ฝีมือ และแรงงาน
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ และใช้ช่ำงที่มีฝีมือดีได้มำตรฐำนในกำรทำงำน
งำนประเภทที่ต้องใช้ควำมประณีต เช่น งำนโลหะ งำนปิดผิว และทำสี งำนปูพื้น ฯลฯ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องใช้ช่ำงที่มีควำมชำนำญเฉพำะด้ำน เป็นผู้จัดทำงำนที่เกี่ยวข้องทำงเทคนิคเฉพำะ เช่น ไฟฟ้ำ ฯลฯ ผู้รับ
จ้ำงจะต้องใช้ผู้ที่มีควำมชำนำญในเทคนิคนั้นๆ เป็นผู้จัดทำ หรือประสำนงำนในกำรติดตั้งให้ถูกต้อง ตำมหลัก
วิชำกำร สวยงำม มั่นคง แข็งแรง และเรียบร้อยทุกประกำร
12.2 คุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์
วัส ดุทุกชิ้น ต้องมีคุณภำพดี ถูกต้องตำมแบบรำยกำรประกอบแบบทุก ประกำร และเป็ น
ของใหม่ ไม่มีรอย ชำรุด รอยเปรอะเปื้อน แตกร้ำว หรือเสียหำก หรือเสื่อมคุณภำพ กำรเก็บรักษำวัสดุถูกต้องตำม
มำตรฐำนของผู้ผลิตวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในงำนตกแต่งจะต้องนำตัวอย่ำงมำให้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงเพื่อพิจำรณำอนุมัติใช้ ถ้ำปรำกฏว่ำผู้รับจ้ำงติดตั้งโดยพลกำร หรือใช้วัสดุที่ชำรุดเสียหำย หรือเสื่อมคุณภำพมำ
ติดตัง้ ผู้รับจ้ำงจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้
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12.3 การเตรียมงานของผู้รับจ้าง
ส ำรวจสภำพของสถำนที่ที่จะทำกำรตกแต่ง รวมทั้งตรวจวัดระยะ และขนำดของอำคำร
ระบบไฟฟ้ำเดิม เพื่อเป็นข้อมูลในกำรตกแต่งภำยในซึ่งจะต้องปรับตำมสถำนที่ ดังกล่ำว
ผู้รับจ้ำงจะต้องทำกำรศึกษำแบบ และรำยกำรประกอบแบบ ตลอดจนขึ้นตอนกำรดำเนินงำน
ต่ำงๆ อย่ำงละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้รวมทั้งกำรทำ ควำมเข้ำใจกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงในรำยละเอียดปลีกย่อย
อื่น ๆ (ถ้ำมี ) ให้ เป็ น ที่เรี ย บร้ อยก่อนเริ่ มดำเนินงำนตกแต่งภำยใน จัดหำ จัดซื้อ วัส ดุอุปกรณ์ประกำรตกแต่ง
ช่ำงเทคนิค ช่ำงฝีมือ และแรงงำนตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่ำงๆ เพื่อดำเนินกำรตกแต่งตำมแบบ และรำยกำร
ประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์ทันเวลำที่กำหนดให้สัญญำว่ำจ้ำง หำวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนเพื่อมิให้เป็นกำร
รบกวนต่อกำรท ำงำนของบุคคลข้ำงเคียง หรือผู้รับจ้ำงรำยอื่นๆ ได้แก่ กำรเก็บรักษำวัสดุตกแต่ง กำรเก็บกวำด
สิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุเหลือใช้ กำรรักษำควำมสงบ ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน และอื่นๆ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนปรับปรุงโดยละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุก่อนกำรดำเนินงำน
12.4 สวัสดิการ และความปลอดภัย
ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในควำมปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน กำรบำดเจ็บ เสียชีวิต อันเกิด
จำกอุบัติเหตุในกำรดำเนินงำนของผู้เกี่ยวข้อง หรือช่ำง และคนงำนของผู้รับจ้ำง
12.5 การป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่อาคารเดิม
ผู้รับจ้ำงต้องระมัดระวังไม่ให้กำรทำงำนเกิดควำมเสียหำยต่ออำคำรเดิม รวมทั้งโครงสร้ำง
อำคำร ส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปรับอำกำศ ฯลฯ หำกมีควำมเสียหำยใดๆ เกิดขึ้น
ผู้รับจ้ำง
12.6 การใช้วัสดุเทียบเท่า และการใช้วัสดุอื่นแทน
ในกรณีที่วัสดุ หรืออุปกรณ์ก่อสร้ำงที่กำหนดให้ตำมแบบ และรำยกำร ไม่สำมำรถที่จะหำได้
ในท้องตลำด โดยให้ใช้วัสดุแทนที่มีรำคำ และคุณภำพเทียบเท่ำ ถึงสูงกว่ำวัสดุที่กำหนดให้ในแบบ และรำยกำร
ผู้รับจ้ำงยื่นวันขออนุมัติกำรใช้วัสดุเทียบเท่ำ
12.7 แบบ และรายการประกอบแบบ
แบบ และรำยกำรก่อสร้ำงทั้งหมดผู้รับจ้ำงจะนำไปใช้ในงำนอื่นไม่ได้
12.8 ข้อขัดแย้งในแบบ และรายการ
ในกำรปฏิบั ติกำร หรื อดำเนินกำรก่อสร้ ำง หำกมีข้อขัดแย้ง หรือประสบปัญหำ อันเป็ น
ข้อขัดข้องในวิธีปฏิบัติงำนอันเกิดจำกแบบ และรำยกำรก่อสร้ำงให้ผู้รับจ้ำงแจ้งต่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัส ดุ
เพื่อพิจำรณำทันทีก่อนที่จะลงมือดำเนินกำรต่อไปตำมที่กำหนดไว้ โดยต้องไม่ถือว่ำเป็นกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง และ
รำยกำรแต่อย่ำงไร
12.9 ขนาด และมาตราส่วนต่างๆ
ขนำด และมำตรส่วนต่ำงๆ ที่ปรำกฏในแบบ และรำยกำรให้ปรับได้ตำมสถำนที่ที่ท ำกำร
ก่อสร้ำง หรือติดตั้ง และยึดถือตัวเลขที่ระบุไว้เป็นสำคัญ กำรวัดจำกแบบโดยตรง อำจทำให้เกิดควำมผิดพลำดได้
ถ้ำมีข้อสงสัยให้ สอบถำมคณะกรรมกำรตรวจรับพัดสุก่อนเริ่มดำเนินกำร อนึ่งให้กำรก่อสร้ำงโดยทั่วไป ผู้รับจ้ำง
จะต้องวำงแนวกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรตรวจตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มดำเนินงำน ได้แก่ งำนกั้นห้อง และ
ประกอบงำน ครุภัณฑ์ ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบระยะต่ำงๆ ของอำคำร เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปรับอำกำศ และงำน
ระบบต่ำงๆ เพื่อเป็นหลักในกำรวำงแนวกำรปรับปรุง
12.10 การเพิ่ม หรือลดงานจากแบบ และรายการ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุมีสิทธิ์ที่จะทำกำรแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงำนจำกแบบแปลน
รำยกำรเดิมได้ทุกอย่ำง โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญำเดิม ในกรณีนี้ให้ผู้รับจ้ำงเสนอรำคำ เพิ่มหรือลดตำมควำมเป็นจริง
และกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำก่อนดำเนินกำร
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12.11 การเสนอแบบ (Shop Drawings)
ก่ อ นด ำเนิ น กำรผู้ รั บ จ้ ำ งต้ อ งเสนอแบบ (Shop Drawing) เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ก่ อ น โดย
เฉพำะงำนที่ต้องกำรควำมประณีต และงำนที่ต้องกำรควำมสวยงำม ฯลฯ ทั้งนี้หำกผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำรไปก่อน
โดยพลกำร และมีผลเสียหำยแก่งำน คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุมีสิทธิที่จะสั่งระงับ หรือแก้ไข โดยผู้รับจ้ำงจะ
เรียกค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้
13. ความคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขัดแย้ง และความผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง และ
เอกสารสัญญา
ในกรณีที่เกิดควำมคลำดเคลื่อน ควำมขำดตกบกพร่อง หรือควำมขัดแย้ง หรือควำมผิดพลำด หรือไม่
ชัดเจน ในแบบกำรปรับปรุง และรำยกำรประกอบแบบ ผู้รับจ้ำงจะต้องหยุดดำเนินกำรในส่วนนั้นทันที แล้วรีบแจ้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ เพื่อขอคำวินิจฉัย โดยคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุจะถือเอำส่วนที่ดีกว่ำเป็นเกณฑ์
ควำมถูกต้องในวิชำช่ำง และควำมเหมำะสมในกำรพิจำรณำทุกครั้ง เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุให้คำวินิจฉัย
นั้ น โดยเป็ น ค่ำใช้จ่ ำยของผู้ รั บ จ้ ำง และหำกผู้ รับจ้ำงไม่ปฏิบัติ ตำมนี้ เกิดข้อผิ ดพลำดใดๆ ขึ้น ผู้ รับจ้ำงต้ อ ง
รั บ ผิ ด ชอบแก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลำดนั้ น ให้ ถู ก ต้ อ งตำมค ำสั่ ง ของคณะกรรมกำรตรวจรั บ พั ส ดุ โดยเป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น
14. ผู้เสนอราคาจะต้องทา SHOP DRAWING และ Details ขยายแบบต่างๆ ตามแบบแปลนและรูปด้านที่
สพพ. กาหนดก่อนการดาเนินการ ดังนี้
14.1 Detail ขยำยผนัง รูปด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 2 รูป
14.2 แบบขยำยพร้อมรูปตัดงำนฝ้ำเพดำน
14.3 แบบโต๊ะ ไม่น้อยกว่ำ 2 รูป
14.4 ภำพ 3D ไม่น้อยกว่ำ 2 รูป
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