เกณฑอางอิง (Terms of Reference)
จางเหมาปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟา อาคารอุทยานนวัตกรรม
ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ไดเปดใหบริการอาคารอุทยานนวัตกรรม
(Innovation Park) มาตั้งแตป พ.ศ. 2558 โดยสํานักงานไดจัด สรรพื้น ที่สว นกลางในการจัดกิจกรรม เพื่ อ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทุกดานของสํานักงาน เนื่องจากปจจุบันระบบกายภาพอาคารมีการเสื่อมสภาพ
จากการใชงานจึงตองมีการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟา เพื่อบํารุงรักษาระบบ
กายภาพอาคาร และเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย ตอผูใชอาคาร
2. วัตถุประสงค
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟา เพื่อบํารุงรักษาระบบกายภาพ
อาคาร เพื่อความมั่ นคง ปลอดภัย ตอผูใชอาคาร ณ อาคารอุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห งชาติ
(องคการมหาชน)
3. คุณสมบัติของผูรับจาง
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม เปน บุ คคลซึ่ง ถู กระบุ ชื่อ ไว ในบัญ ชี ร ายชื่ อผูทิ้ง งานและไดแ จ ง เวี ย นชื่ อ ให เปน ผู ทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผูทิ้งงานเปน หุน ส วน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มี คุณ สมบั ติ แ ละไม มีลั กษณะตองหา มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้อ จั ดจา งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วันประกาศ
จางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกาศจางครั้งนี้
3.8 ไมเป น ผูไ ด รับ เอกสิ ท ธิ์ห รื อ ความคุ มกั น ซึ่งอาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้น ศาลไทยเว น แต รั ฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.9 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3.10 ผูยื่นข อเสนอซึ่งไดรับ คัดเลือ กเปนคูสัญ ญาตอ งลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้อ จัด จ างภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
3.11 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับ คัดเลือ กเปนคูสัญ ญาต องรับและจ า ยเงินผ านบั ญ ชี ธนาคาร เวนแต การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
3.13 ผูรับจางตองมีประสบการณและมีผลงานที่สัมพันธกับ หั วขอที่กําหนด โดยมีมูลคาของผลงาน
ไมนอยกวา 1,200,000.-บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) โดยเปนผลงานที่เปนคูสัญญาเดียวและทําสัญ ญา
โดยตรงกับสวนราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได โดยผูเสนอราคาจะตองสงเอกสารหนังสือรับรองผลงานหรื อ
สําเนาสัญญาหรือสําเนาใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มาประกอบการพิจารณา
4. ขอบเขตของงาน
4.1 ผูรับจางตองดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟา ใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ และหลักวิศวกรรม เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยตอผูใชอาคาร
4.2 วัสดุ และอุปกรณที่จัดหามาปรับปรุงอาคารตองเปนของใหม โดยมีรายการอุปกรณที่ใชในการ
ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ดังนี้
1) งานติดตั้งกระจก Partition
1.1 กระจกใส 5 มม. อบนิรภัย 985x1925 มม.
จํานวน 2 แผน
1.2 กระจกใส 5 มม. อบนิรภัย ขนาด 1015x1925 มม.
จํานวน 1 แผน
1.3 เสริมคานเหล็กผนัง Partition ใชเหล็กกลอง 2"x2" หนา 2 มม. จํานวน 11 จุด
2) งานรื้อถอนตะแกรงอลูมิเนียมที่ชํารุดนอกอาคาร
2.1 งานรื้อถอนตะแกรงอลูมิเนียมที่ชํารุด
จํานวน 31 ชุด
2.2 ติดตั้งกระเชาไฟฟา
จํานวน 1 งาน
3) งานซอมผนังกระจกรอบนอก ชั้น 1 - ชั้น 2
3.1 ดานหลังอาคาร
จํานวน 90 ตร.ม.
3.2 ดานขางอาคาร
จํานวน 120 ตร.ม.
3.3 ดานหนาอาคาร สวน ผนังโคงประตูทางเขาอาคาร
จํานวน 131 ตร.ม.
3.4 ดานหนาอาคาร สวน ผนังโคงตรงดานขวา
จํานวน 135 ตร.ม.
4) งานปรับปรุง ซอมแซม สํารวจ ระบบไฟฟา
4.1 เดินสายไฟจากตูไฟฟาชั้น M ใชสาย 6 sq.mm. IEC01
จํานวน 58 ม.
4.2 เดินสายไฟจากชั้น 1 มาพื้นดิน ใชสาย 3x6 sq.mm. NYY
จํานวน 60 ม.
รอยทอ IMC กรีดปูนจากประตูฝงทอมาที่ปอมยาม
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5)
6)

7)

8)
9)

4.3 ติดตั้งตู Consumer Unit 6 ชอง ที่ปอมยาม
4.4 เช็คหลอดไฟตามเสาใหติดครบทุกดวง
4.5 เช็คหลอดโคมไฟรอบอาคาร(ไมเปลี่ยนโคม)
งานตัดตอระบบไฟฟาสองสวางโถงบันได ชั้น B1-B2
งานซอมผนังแตกราว ชั้นดาดฟาในตัวอาคาร
5.1 กรีดผนังดานนอก ซอมดวยผลิตภัณฑอะครีลิคยืดหยุนทาสีขาว
5.2 ปดผิวดานในใช Poly ยิงอุดกันน้ําซึม
งานซอมแซมโถปสสาวะชาย ชั้นลาง 2 ชุด
6.1 สกัดกระเบื้องดานใตโถปสสาวะทั้งหมด
6.2 สํารวจทอ แกไขทอตันและหนาแปลนโถใหประกบสนิท
6.3 ติดตั้งโถ แตงปูน ปูกระเบื้อง ยาแนว
งานซอมวงกบประตูหองประชุม
งานซอมทอแอร เปลี่ยนทอที่ผุ พรอมวาลวน้ํา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ตู
1 งาน
15 จุด
1 งาน

จํานวน 1 งาน
จํานวน 1 งาน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 งาน

4.3 ผูรับจางตองรับประกันการผูรับจางตองดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร และงานระบบไฟฟา
เปนเวลา 1 ป นับจากวันที่ตรวจรับงาน และหากอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย เนื่องจากการใชงานปกติ บริษัท
จะตองดําเนินการซอมแซมใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลา
รับประกันของสินคา
5. คุณลักษณะเฉพาะ
5.1 กระจก Partition ตองเปนกระจกเทมเปอร หนา 5 มม. (Tempered Glass)
5.2 งานรื้อถอนตะแกรงอลูมิเนียมที่ชํารุดนอกอาคาร งานซอมผนังกระจกรอบนอกอาคาร งาน
ซอมผนังแตกราวชั้นดาดฟาในตัวอาคาร ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณเพื่อความปลอดภัยสําหรับผูปฏิบัติงานในที่
สูง และปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง (มปอ. 101 : 2561)
5.3 การสราง ดัดแปลง และรื้อถอนนั่งราน ตองดําเนินการโดยผูมีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. 2551
5.4 งานซอมผนังกระจกรอบนอก ชั้น 1 - ชั้น 2
- ปดฝา (คิ้ว) ดวยเฟรมอลูมิเนียมภายนอกตามแนวโครงสรางกรอบอลูมิเนียมเดิม
- คิ้วซอนใน อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ขนาด 5 x 50 x 200 มม. ติดแนบกับผิวกระจก ยึดดวยสกรู
- ฝาปด อลูมิเนียมกรอบตัวยูสีธรรมชาติ ขนาด 15 x 50 x ความยาวตามโครงสรางชองกระจก
เพื่อปองกันน้ํา
- ยิงซิลิโคนชนิดกันน้ําที่ขอบกระจกเพื่อกันน้ํา
- ติดตั้งนั่งรานเหล็ก ตั้งชิดแนวผนังกระจกจาก ชั้นลาง ถึง พื้นชั้น 3
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- ทําความสะอาดกระจกและเก็บความเรียยบรอยภายนอก (ในสวนที่ซอม)
5.5 งานปรับปรุง ซอมแซม สํารวจ ระบบไฟฟา
- สายไฟฟาใชตามมาตรฐานใหม มอก.11 – 2553
- การติดตั้งระบบไฟฟาใหเปน ไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (วสท.) มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556
- ตู Consumer Unit และอุปกรณประกอบ ตองไดมาตรฐาน มอก. หรือ IEC
- ตู Consumer Unit 6 ชอง ใช Main Circuit Breaker 32 Amp.
- ทอ IMC ใชเดินภายนอกอาคาร ขนาดไมนอยกวา 32 มม. สําหรับสาย NYY
- ทอ RSC ขนาดไมนอยกวา 32 มม. สําหรับสาย NYY กรีดปูนฝงทอจากประตูฝงมาที่ปอมยาม
- สําหรับวงจรเตารับใหใช RCBO ขนาด 20 Amp. 30 mA. ตามมาตรฐาน IEC 61009 และ
มอก.909-2548
6. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามสัญ ญาหรือ ขอ ตกลงเป น หนั งสือ โดยภายในกํ า หนดเวลา
ดัง กลา ว ผูรับ จา งจะตอ งรับ ประกัน ความชํารุดบกพรอ งของการดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมอาคาร และ
งานระบบไฟฟา นับตั้งแตเวลาที่ไดรับแจงจากผูจางหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูวาจางบริษัทจะตองดําเนินการ
ซอมแซมใหสามารถกลับมาใชงานไดตามปกติ โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ตลอดระยะเวลารับประกันของสินคา
7. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 90 (เกาสิบ) วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8. งบประมาณ
1,200,000. - บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
9. ราคากลางและแหลงที่มา
8.1
8.2

ราคากลาง 1,121,805. - บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดรอยหาบาทถวน)
แหลงที่มาของราคากลาง
-บริษัท บางกอก ซันชายน จํากัด
-บริษัท เอ็น ลิงค ออโตเมชั่น จํากัด
-บริษัท เจ.เอ็น.ทรานสอส (ประเทศไทย) จํากัด

:

10. ผลงานที่ตองสงมอบ
ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร และงานระบบไฟฟา เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยตอ
ผูใชอาคาร
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11. คาจาง
เมื่อผูรับจางไดดําเนินการจัดงานตามขอบเขตของงานทั้งหมดเปนไปดวยความเรียบรอยตามขั้นตอน
ของงานตามที่ไดมีการตกลงไวในสัญญาจางเรียบรอยทุ กประการ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวั นที่ลงนามใน
สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบแลว ผูวาจางจะจายเงินรอยละ 100 ของมูลคาการ
จางทั้งหมด
12. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิคสครั้งนี้ สํานักงานพิจารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) และจะพิจารณาจากราคารวม
โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
1) ราคาที่ยื่นเสนอ (Price)
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 20
2) ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือขอเสนออื่นๆ
กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 80
13. หนวยงานที่รับผิดชอบ
งานอุทยานนวัตกรรม ฝายบริหารองคกร
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
โทร. 02 017 5555 ตอ 585
โทรสาร 02 017 5566
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