
 

ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference :  TOR) 
งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 1งาน 

 
1. ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยอาคารคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการแพทย์แผนไทยพ้ืนที่บางส่วนยังต้องมี
การปรับปรุงเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานรองรับภารกิจในปัจจุบัน เกิดความสวยงามของพ้ืนที่ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร และนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคารคลินิกแพทย์แผนไทย ให้มีความทันสมัย  มั่นคงถาวร  และถูกต้องตาม
หลักวิชาการตามแบบรูป รายการที่ก าหนด 

2. เพ่ือปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ รวมถึงการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ให้เหมาะสม และ
ความปลอดภัยในการใช้งานในปัจจุบัน   
3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้าม 
ท าสัญญาตามทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนดผู้เสนอราคา 

3.11 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช ก าหนด 



 

3.12 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย (Electronic Government 
 Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.14 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม 
ท าสัญญาตามที่ก าหนด 

3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.17 ผู้เสนอราคาต้องยื่นแสดงผลงานที่เป็นผู้รับจ้างท างานในลักษณะเดียวกันกับงานที่ต้องการจัด
จ้างในครั้งนี้ โดยเป็นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาคู่สัญญาที่เป็นคู่สัญญาฉบับเดียวกัน ย้อนหลังจาก
วันยื่นเสนอราคา วงเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ โดยต้องย่ืนไปพร้อมกับการเสนอราคา 

3.18 ผู้เสนอราคาต้องมีพนักงานในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาช่างที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปวช. ที่มีฝีมือ มีความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซม ติดตั้ง ปรับแต่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ไม่น้อยกว่าห้าปี) ทั้งนี้ พนักงานในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยต้อง
ยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคา 

 
4. เสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด



 

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
 
5.รายละเอียดการจัดจ้าง: ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร ดังนี้  

 5.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรายละเอียด 
 .5 2 แบบงานสถาปัตยกรรม 

.5 3 รายการงวดงานและงวดเงิน 
5.4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ  ปริมาณแรงงาน  และราคา 

 
6. สถานที่ด าเนินการปรับปรุง 

อาคารคลินิกแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัด
นนทบุรี  
 
7. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
8. ราคากลางในการจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ 2,023,500 บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
9.งบประมาณในการจัดจ้าง  วงเงินงบประมาณ 2,023,500 บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
       
10. ก าหนดการจ าหน่ายแบบ  ชุดละ 100 บาท 

11. การก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ค่า K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 

12.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่แล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 2 ปี นับจากวันที่
มหาวิทยาลัยได้ตรวจรับพัสดุ หากมีการช ารุดบกพร่องผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
 



 

 
ส่วนที่ 1 

งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 งาน 
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างท างานปรับปรุงในครั้งนี้แล้ว ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดให้มีบุคลากรประจ าส าหรับปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมงานโดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิศวกร
โยธา หรือสถาปัตยกรรม หรือตกแต่งภายใน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน และช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าหรือสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพ้ืนที่ตามพ้ืนที่และระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยเสนอชื่อ-สกุล ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อบุคลากรที่เข้าท างาน 
3. ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนด าเนินการ เพ่ือให้รับทราบสภาพภายในพ้ืนที่จริง     

เพ่ือประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนปฏิบัติงานโดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงโดยละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุการด าเนินงาน   

5. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีในการ
ด าเนินการ โดยต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้ทางมหาวิทยาลัย 

6. วัสดุอุปกรณ์ ที่น ามาประกอบติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรอง 

7. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
เป็นเพียงส่วนประกอบในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

8. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฏตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
ที่สุด 

9. หากระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างจ าเป็นจะต้องรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ  โดยหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ   
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินการ   

10. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ ให้ท าการขน
ย้ายออกไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัย ส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้น าไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 



 

พร้อมปรับสภาพพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 

11. ในการรื้อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายการจ านวนและประเภทของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ได้ด าเนินการรื้อถอนรวมทั้งให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 

12. เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง   ห้ามส่งเสียงดังรบกวน  ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เสียง
ด าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารดังกล่าว จะต้องขออนุญาต
การด าเนินการใดๆ ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ  และมีหน้าที่ประสานกับบุคคลากรประจ า
หน่วยงานต่างๆหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น 

13. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ าประปาและปริมาณกระแสไฟฟ้าเพ่ือค านวนหา
ค่าไฟฟ้า หรือพิจารณาราคาเหมาจ่าย แล้วแต่กรณีและให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

14. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ  และระยะเวลาด าเนินการ  ชื่อบุคลากรที่เก่ียวข้องไว้ที่
บริเวณท่ีเห็นได้ชัดหรือทางเข้าและทางออกให้ชัดเจน อย่างน้อย 1 ป้ายต่อ 1 บริเวณพ้ืนทีป่รับปรุง 

15. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับจ้างตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน 

16. ก าหนดเวลาปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. หากมีความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงานก่อน
เป็นครั้งๆ ไป 

17. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้บจ้าง 
ได้ท าขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

18. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมาปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยเฉพาะและต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลง
ช่างและแรงงานของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการ
แก้ไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยาย
ก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

19. ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน 



 

ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมด าเนินการทดสอบดังกล่าว 

20. ระหว่างช่วงท างานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถขอนัดประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้าง
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆในการท างาน ติดตามความคืบหน้า และประสานงาน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมหาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรียนเชิญให้ร่วมประชุม 

21. การขออนุมัติวัสดุในการท างานก่อนการด าเนินงาน ผู้รับจ้างต้องน าเสนอรายละเอียดวัสดุ  ตัวอย่าง
วัสดุ เพ่ือขออนุมัติใช้ท างานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินการ 

22. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบรายละเอียด (ASBUILT DRAWING) แสดงงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
งานระบบอาคารต่างๆ ที่ตรงกับรูปแบบพ้ืนที่จริงหลังการปรับปรุงพ้ืนที่แล้วเสร็จ เอกสารสรุปการเลือกใช้วัสดุ
ก่อสร้างในส่วนต่างๆ และคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ใช้ในโครงการ โดยเอกสาร
ทุกรายการให้ส่งมอบเป็นเอกสารพร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 ชุด ให้ฝ่าย 
ผู้ว่าจ้างภายหลังจากด าเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ  

23. ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ โดยจัดท าเป็นเอกสารแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

24. กรณีท่ีมีความล่าช้าโดยสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 งาน 
 
1.หมวดงานรื้อถอน 

1.1  ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนวัสดุ งานตกแต่ง อุปกรณ์ งานระบบ ส่วนต่างๆ ของเดิม ที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
พ้ืนที่ที่ปรับปรุงใหม่ 

1.2 วัสดุ งานตกแต่ง อุปกรณ์ งานระบบส่วนต่างๆ เดิมที่รื้อถอนไป ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้  
ให้น าไปเก็บไว้ตามสถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
2. งานติดตั้งกันสาดทางเข้า พื้นที่รวมประมาณ 7.2 ตร.ม 

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งกันสาดทางเข้าด้านหน้า ขนาดประมาณ 4.50 x 1.60 ม. โครงสร้างเหล็ก มุงด้วย
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท  โทนสีก าหนดภายหลัง ก าหนดความหนาของแผ่น ประมาณ 3 มม.    ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการติดตั้งตามแบบรูปที่ก าหนด โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ  
 
3. งานปรับปรุงบริเวณลานซักล้าง พื้นที่ประมาณ 13.50 ตร.ม 
 3.1 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนบันไดทางข้ึนของเดิมออกบางส่วนเพ่ือปรับเป็นทางลาดท าด้วยทรายล้าง 
ขนาดความกว้างประมาณ 1.20 ม. ระยะทางลาดความยาวประมาณ 3 ม. โดยจะต้องส ารวจบริเวณทางเท้า
ของเดิมเพ่ือระมัดระวังแนวสายเคเบิ้ลของเดิม โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING เสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 3.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้ง ผ2 ผนังโครงเคร่าเหล็ก ผนังระแนงเหล็กกล่องทาสีด า ขนาด 1 นิ้ว 
ตามแบบรูปที่ก าหนด 
 3.3 โครงหลังคา โครงสร้างเหล็กทาสีด าขนาดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มุงด้วยหลังคาลอนคู่สี
น้ าตาล และหลังคาสีใสจ านวน 3 แผ่น (ตามแบบรูป) 
 3.4 ติดตั้ง ประตู ป1 บานเปิดโครงสร้างเหล็ก บานใช้ไม้จริงทาสีธรรมชาติ 4 นิ้ว เว้นชอ่งตามแบบรูป
ที่ก าหนด 
 3.5 งานติดตั้งอ่างล้างภาชนะแบบหลุมลึก จ านวน 2 ช่อง ขนาดประมาณ 0.80 ม.x 1.00 ม. พร้อม
เดินระบบน้ าดี ท่อน้ าทิ้งตามมาตรฐาน ความลึกอย่างน้อย 0.40 ม. 
  
4.งานปรับปรุงห้องอบสมุนไพร พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม 

4.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับปรุงพ้ืนกระเบื้องชนิดไม่ลื่นแบบลายไม้ พ้ืนที่ประมาณ 10 ตร.ม 



 

4.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับผนังด้านข้าง , ฝ้าเพดานของห้องอบสมุนไพร ทั้ง 4 ด้านของ 2 ห้อง    
โดยผนังฉาบปูนเปลือยขัดมัน 

4.3 จัดวางชุดโต๊ะ-เก้าอ้ี ห้องละ 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด 

 
4.4 ชุดแขวนอุปกรณ์อบสมุนไพร ห้องละ 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด ก าหนดให้ผู้รับจ้างออกแบบและเสนอ 

shop drawing เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 
4.5 ปรับปรุงฝ้าเพดาน ให้เป็นระแนงไม้จริงทาสีธรรมชาติขนาด 1นิ้ว X 2 นิ้ว  และติดตั้งพัดลม

ระบายอากาศด้านบนเพดานขนาด 10 นิ้วพร้อมสวิทซ์เปิด – ปิด ทั้ง 4 ห้อง ห้องละ 1 ชุด 
 
5.งานติดตั้งม่านส าหรับกั้นส่วนพื้นที่ จ านวน 4 ชุด 

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งม่าน PVC ส าหรับกั้นส่วนพื้นที่ห้อง ตามจุดต่างๆ ตามแบบรูป จ านวน 4 ชุด  
ขนาดตามพ้ืนที่จริง  ก าหนดความสูงชนฝ้าเพดานพร้อมรางยึดที่แน่นหนาและแข็งแรง โทนสีระบุภายหลัง  
โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ shop drawing และแค๊ตตาล๊อกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาก่อนด าเนินการ 

 

 
 
 



 

6.งานติดตั้งประตูทางเข้าห้องน้ า ห้องอาบน้ าชายและห้องอาบน้ าหญิง รวมจ านวน 2 ชุด 
   ผู้รับจ้างต้องด าเนินการรื้อถอนประตูห้องน้ าของเดิมออก และติดตั้งประตูห้องน้ าของใหม่ขนาดเท่า
ของเดิม ลักษณะประตูห้องน้ าใหม่จะเป็น บานประตู UPVC บานเกล็ดตลอดแนวทั้ง 2 ห้อง พร้อมอุปกรณ์    
ล๊อคห้องอย่างดี โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ shop drawing และแค๊ตตาล๊อกเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 

 
 
 
7.งานติดตั้งราวแขวนผ้า จ านวน 5 อัน 

ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเสลอย่างดี ไม่เป็นสนิมขนาดความกว้างประมาณ 23 
ซม.ความยาวไม่น้อยกว่า 64 ซม. สูง 13 ซม. ต่อ 1 อัน ติดตั้งตามต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบ จ านวน 5 อัน
พร้อมติดตั้งอย่างแข็งแรง 

 
 
8.งานติดตั้งราวมือจับบริเวณ อ่าง JAGUZZI จ านวน 4 จุด 

8.1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งราวมือจับสแตนเลสอย่างดีแข็งแรง ขนาดความสูงประมาณ 90 ซม.  ยาว
ประมาณ  1.30 ม. ตามต าแหน่งที่ระบุไว้ในแบบรูป บริเวณบันไดทางขึ้นอ่าง  JAGUZZI จ านวน 4 จุด 

 



 

 
 

รูปแบบราวมือจับสแตนเลส 
 8.2 ติดตั้งราวมือจับสแตนเลสอย่างดี ความยาวประมาณ 60 ซม. ภายในห้องน้ าชาย 2 อัน         
ห้องอาบน้ าชาย 2 อัน ห้องน้ าหญิง 4 อัน ห้องอาบน้ าหญิง 2 อัน รวมเป็นทั้งหมด 10 อัน   

 
 
9.งานติดตั้งปุ่มอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ จ านวน 2 จุด 
 ผู้รับจ้างติดต้ังระบบปุ่มอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือที่มีทั้งเสียง และสัญญาณแสดง จ านวน 2 จุด 
บริเวณท่ีที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งเดินระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานเพ่ือแจ้งเหตุ โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ 
SHOP DRAWING เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 



 

 
 

รูปแบบตัวอย่างอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ 
 
10.งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ บริเวณห้องน้ าชายและห้องเก็บวัตถุดิบ รวมเป็นจ านวน 2 ชุด 
  

 รูปแบบตัวอย่างพัดลมระบายอากาศ 
 

 10.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเจาะผนังห้องน้ าชายพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบมีบานเกล็ดปิด
ภายในบริเวณห้องน้ าชายขนาด 10 นิ้ว บริเวณห้องน้ าชาย พร้อมสวิทซ์เปิดตามมาตรฐานระบบไฟฟ้า จ านวน 
1 ชุด 
 10.2 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเจาะผนังบริเวณห้องอบยาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จ านวน 1 ชุด 
 
11.งานติดตั้งประตูบริเวณห้องเปลี่ยนชุด ชายและหญิง จ านวน 2 ชุด 
 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งประตูบานเลื่อนของเดิมขนาดประมาณ 0.80 x 2.00 ม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์แบบ
ทึบเต็มบาน โดยรื้อถอนประตูของเดิมออก และติดตั้งระบบรางเลื่อนเพ่ือน าประตูของเดิมที่เป็นบานเปิดให้
เป็นแบบบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ล๊อคอย่างดีเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ดี รวมจ านวน 2 ชุด  โดยก าหนดให้ผู้
รับจ้างเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING และแค๊ตตาล๊อกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อน
ด าเนินการ 
 
 



 

12.ผู้รับจ้างต้องด าเนินการทาพื้นห้องน้ า-ห้องอาบน้ า ด้วยน้ ายากันลื่นรวมทั้ง 5 ห้อง พื้นที่ประมาณ 20 
ตร.ม เพื่อป้องการลื่น 
 
13.ผู้รับจ้างต้องด าเนินการติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าจ านวน 4 จุด จุดละ 2 อัน รวมทั้งหมด 8 อัน ที่บริเวณอ่างล้าง
หน้า และห้องอบสมุนไพร โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING และแค๊ตตาล๊อกเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 
 
14.ผู้รับจ้างต้องทุบที่นั่งในห้องอบสมุนไพร จ านวน 1 ด้าน ทั้ง 2 ห้อง รวม 2 จุด พ้ืนที่ประมาณ 6 ตร.ม 
และตกแต่งพื้นผิวบริเวณท่ีรื้อ – ทุบ ให้เรียบร้อย สวยงาม สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม 
 
15.ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น Portable Dust Collector  บริเวณภายในห้องบดร่อนยา 
จ านวน 1 ชุด  โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING และแค๊ตตาล๊อกเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน 1 งาน 
 

1. เครื่องถ่ายเอกสาร 

 
 

คุณลักษณะ - ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ด า 
- ความเร็วในการถ่ายเอกสารไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที  
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 
- รองรับต้นฉบับเอกสารและส าเนาตั้งแต่ขนาด A6-A3 
 

2. เครื่องปริ้นเตอร์ 

 
คุณลักษณะ - เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4 โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 
 
 
 



 

3. เครื่องสแกนเนอร์ 

 
คุณลักษณะ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

4. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน 

 
คุณลักษณะ - เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน โดยใช้ cuff แบบวงกลม 
  - เป็นการวัดแบบ Oscillometric 
  - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา 
  - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ 

- สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตรปรอท(mmHg) และ 
  สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที 

 
5. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดล้อเลื่อน 

 
คุณลักษณะ - เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งพ้ืน 
  - ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใส ที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด 

- สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วง 0-280 มิลลิเมตรปรอท(mmHg) 



 

- ขีดแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลือนได้ 
- มีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนไปมาสะดวก 
- อุปกรณ์ประกอบ  
- ผ้าพันแขนส าหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติดจ านวน 1 ชุด 
- สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน 
- ลูกยางส าหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด-ปิด บีบได้สะดวกง่ายต่อ 
การควบคุมความดัน จ านวน 1 อัน 
 

6. หูฟัง ส าหรับวัดความดันโลหิต 

 
คุณลักษณะ - หูฟังแพทย์ STETHOSCOPE ส าหรับผู้ใหญ่ ชนิด Dual Type ฟังเสียงได้ 2 ด้าน 

- วัสดุท าจาก Stainless Steel 
- ควายาวสายไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว 
 

7. รถเข็นชนิดนั่ง 

 
คุณลักษณะ - เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง 

- โครงท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว 
 - พ้ืนที่นั่งและพนักพิงหลังท าด้วยแผ่นโลหะหนาไม่เป็นสนิม 

- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18*18 นิ้ว 
- มีที่วางเท้าท าด้วยอะลูมิเนียม 
- มีที่วางแขนทั้ง 2 ข้าง ท าด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม 

 - มีล้อยางตัน 4 ล้อ 
 
 

 



 

8. เบาะนวด 

 
 

คุณลักษณะ - เบาะส าหรับนวดสีขาว 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 ซม. ยาว 200 ซม. หนา 3 นิ้ว  
- วัสดุหุ้มเบาะภายนอกท าจากหนัง PVC 

9. ตู้เก็บ OPD 

 
คุณลักษณะ - ตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสาร ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี เคลือบผิวป้องกันสนิม 

- เป็นชั้นวางแบบ 2 ตอน ด้านละ 6 ชั้น 
- ด้านข้างประกบด้วยฝาเหล็กเคลือบสี 
- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 180 ซม. 
 

10. ชุดโต๊ะท างาน 

 
คุณลักษณะ - โต๊ะท างานรูปตัวแอล ท าจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เคลือบเมลามีน  

    - ขนาดโต๊ะ มีความกว้าง ด้านยาวไม่น้อยกว่า 120 cm ด้านสั้นไม่น้อยกว่า 160 cm  
      ความลึกไม่น้อยกว่า 60 cm และความสูงไม่น้อยกว่า 75 cm  



 

 
11. ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประต ู

 
คุณลักษณะ - ท าจากเหล็กแผ่นหนา พ่นเคลือบสีอย่างดี  

- มีบานเปิดทึบ 9 ประตู พร้อมกุญแจล็อค 
- มีช่องใส่ป้ายข้อความหน้าบานประตู 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 90x45x180 cm   

 
12. ตู้เซฟ 

 
คุณลักษณะ - ตู้เซฟนิรภัยผลิตจากเหล็ก กันไฟ แบบประตูเดียว 

- กุญแจชนิดพิเศษแบบฝังลูกปืน (Dimple Key) 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 30×40×50 cm 

 
13. เก้าอี้ส านักงาน 

 
คุณลักษณะ - เก้าอ้ีส านักงานพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ า หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ 

- สามารถหมุนได้รอบตัว ปรับโยกเอนได้ 
- สามารถปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้ 
- สีด า  



 

 
14. ตู้ข้างเตียง 

 
คุณลักษณะ - ท าจากไม้ PARTICLE BOARD เคลือบ MELAMINE  
  - ประกอบไปด้วย 2 ลิ้นชัก 

   - ฐานมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวก 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 40*40*60 ซม. 

 
 

15. ชั้นไม้หน้าผิวกระเบื้อง   ในBOQ มี 6 ช้ัน 

 
คุณลักษณะ - ท าจากไม้ยางพารา ปูด้วยกระเบื้องเซรามิก กันน้ า 
  - มีจ านวน 6 ชั้น 
  - ขนาดไม่น้อยกว่า 35*60*80 ซม. 
 

16. ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู 

 
คุณลักษณะ - ท าจากเหล็กแผ่นหนา พ่นเคลือบสีอย่างดี  



 

- มีบานเปิดทึบ 12 ประตู พร้อมกุญแจล็อค 
- มีช่องใส่ป้ายข้อความหน้าบานประตู 
- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 90x45x180 cm 

 
17. ชั้นเหล็กวางของ 

 
คุณลักษณะ - ชั้นเหล็กวางของจ านวน 5 ชั้น  

- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 90×40×170 cm  
- โครงสร้างเป็นเหล็กฉาก แผ่นชั้นเป็นเหล็กแผ่นพับ พ่นเคลือบสีกันสนิม  

 
18. โต๊ะสแตนเลส 

 
คุณลักษณะ - ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส :100×60×70 cm  

- ผลิตจากสแตนเลส ขาถาวร แข็งแรงทนทาน 
 

19. เก้าอ้ีปฏิบัติการ 

 



 

คุณลักษณะ - ชนิดไม่มีพนักพิง เบาะกลม บุฟองน้ า หุ้มด้วยหนังเทียม 
- ขนาดส่วนที่นั่งไม่น้อยกว่า 30 cm ความสูงไม่น้อยกว่า 45 cm 
- โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็ก 

 
20. ตู้เก็บของบานกระจก 

 
คุณลักษณะ - เป็นตู้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน  

- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 80x40x160 cm  
- หน้าบานบนเป็นกระจกใส หน้าบานล่างเป็นบานทึบ ภายในมีชั้นปรับระดับได้ 

 
21. ตู้เหล็กบานเดี่ยว 

 
คุณลักษณะ - เป็นตู้เหล็ก พ่นเคลือบสี 

- ตู้เหล็กบานเดี่ยว มีกุญแจมือจับแบบฝัง  
- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 50x40x170 cm 

 
22. ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย 

 
คุณลักษณะ - เป็นตู้ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เคลือบผิวเมลามีน   

- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 70x40x80 cm หน้าบานเป็นกระจกใส 



 

 
23. โต๊ะพับโฟเมก้าขาว 

 
คุณลักษณะ - โต๊ะพับโฟเมก้าขาวหน้าเพาะโครง 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 180x75x70 cm 
 

24. เก้าอ้ี 

 
คุณลักษณะ - ท าจากโครงเหล็ก แข็งแรงทนทาน 

   - ทีน่ั่งเป็นเบาะหุ้มหนัง 
   - สามารถวางซ้อนได้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า ก×ย×ส : 45x50x80 cm 
 

25. เครื่องเรียงแคปซูล เบอร์ 0 

 
คุณลักษณะ - ส าหรับเรียงแคปซูล ลงจานเรียงขนาด 300 แคปซูล 

- ตัวเครื่องท าจากสแตนเลส 
 - สามารถใช้เรียงแคปซูลเบอร์ 0 

 
26. เครื่องบรรจุแคปซูล เบอร์ 0 

 



 

คุณลักษณะ - ส าหรับบรรจุแคปซูล สามารถบรรจุได้ครั้งละ 300 แคปซูล 
- ตัวเครื่องและชุดบรรจุแคปซูลท าจากสแตนเลส สามารถถอดเปลี่ยนได้ 
- มีจานเรียงให้ไม่น้อยกว่า 2 อันท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 

 - มีคานส าหรับโยกเพ่ือยึดและแยกตัวแคปซูล ออกจากฝาแคปซูล และมีคานส าหรับ
กดสวมให้แคปซูลทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน 

- สามารถบรรจุแคปซูลเบอร์ 0 
 

27. เครื่องหั่นสมุนไพร 

 
คุณลักษณะ - โครงเครื่องและส่วนสัมผัสวัตถุดิบท าจากอลูมิเนียมและสแตนเลส  

- ท างานด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 
- ห้องเครื่องประกอบด้วยจานหมุนใบมีด มีใบมีดส าหรับตัดหั่น 

 - มีช่องส าหรับใส่วัตถุดิบ 
- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 Hz 

 
28. เครื่องแร่งแกรนูล 

 
คุณลักษณะ - ตัวเครื่องท าจากสแตนเลส มีล้อส าหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

- เป็นเครื่องที่สามารถท าได้ทั้งแกรนูลเปียกและแห้ง 
- หัวแร่งแกรนูลแห้งมีใบพัดกดส่วนผสมผ่านตะแกรงสแตนเลส 
- มีตะแกรงส าหรับแร่งแกรนูลแห้งเบอร์ 12, 14, 16 อย่างละ 1 ชุด 
- หัวแร่งแกรนูลเปียกมีใบพัด 2 ชุด, มีตะแกรงส าหรับแร่งขนาดรู 3 มม. และ 4 มม. 

อย่างละ 1 ชุด 
- มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า  



 

 
29. เครื่องบรรจุครีม (แบบมือโยก) 

 
คุณลักษณะ - ส่วนที่สัมผัสครีมท าจากสแตนเลส 
  - บรรจุโดยการใช้มือโยก สามารถปรับปริมาตรบรรจุได้ (5-50 กรัม) 
  - ขนาด Hopper ไม่น้อยกว่า 7 ลิตร 

 
30. เครื่องโฮโมจีไนเซอร์ 

 
คุณลักษณะ - ตะแกรงท าจากสแตนเลส ประกอบด้วยตะแกรงแบบบดหยาบและบดละเอียด 
  - หัวปั่นท าจากสแตนเลส สามารถปรับสูงต่ าได้ 

   - มีตัวปรับรอบมอเตอร์ 
  - มอเตอร์ ½ แรงม้า  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

การแบ่งงวดงานงวดเงิน 
งานปรับปรุงสถานฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย 

 
ก าหนดแบ่งจ่ายเป็น 2 งวดดังต่อไปนี้  ระยะเวลารวม 90 วัน ดังนี้ 
งวดที่ 1  ร้อยละ 40 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานเหล่านี้แล้วเสร็จ เป็นเวลาด าเนินงาน 60 วัน นับถัดจากวันลง
นามตามสัญญา 

1.หมวดงานรื้อถอน 
2.งานติดตั้งกันสาดทางเข้า 
3.งานปรับปรุงบริเวณลานซักล้าง พ้ืนที่ประมาณ 13.50 ตร.ม 
4.งานปรับปรุงห้องอบสมุนไพร พ้ืนที่ประมาณ 10 ตร.ม 
5.งานติดตั้งม่านส าหรับกั้นส่วนพื้นที่ จ านวน 4 ชุด 
6.งานติดตั้งประตูทางเข้าห้องน้ า ห้องอาบน้ าชายและห้องอาบน้ าหญิง รวมจ านวน 2 ชุด 
7.งานติดตั้งราวแขวนผ้า จ านวน 5 อัน 
8.งานติดตั้งราวมือจับบริเวณ อ่าง JAGUZZI จ านวน 4 จุด 
9.งานติดตั้งปุ่มอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ จ านวน 2 จุด 
10.งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ บริเวณห้องน้ าชาย จ านวน 2 ชุด 
11.งานติดตั้งประตูบริเวณห้องเปลี่ยนชุด ชายและหญิง จ านวน 2 ชุด 
12.งานทาพ้ืนห้องน้ า-ห้องอาบน้ า 

 13.งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าจ านวน 4 จุด 
 14.งานทุบที่นั่งในห้องอบสมุนไพร  
 15.งานติดตั้งเครื่องกรองฝุ่น Portable Dust Collector  

ผู้รับจ้างต้องด าเนินเก็บรายละเอียด ท าความสะอาดให้เรียบร้อยทั้งหมด  
 

งวดที่ 2  ร้อยละ 60 เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินงานเหล่านี้แล้วเสร็จ เป็นเวลาด าเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามตามสัญญา 

เมื่อผู้รับจ้างต้องด าเนินการส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและทดสอบ จ านวน 30 รายการทั้งหมด 
 
 
 
 
 




















