- ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: Tor),ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมิภาค จังหวัดลาปาง ตาบลศาลา
อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 1 รายการ
…………………………………..
1. ความเป็นมา
ด้วย คนพิการในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการสารวจของสานักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ในปี 2517 มีคนพิการประมาณร้อยละ 0.5 ของประชากรทัง้ หมด เพิม่ ขึ้นเป็นร้อยละ 1.7
ในปี 2545 และเกือบร้อยละ 3 ในปี พ.ศ.2550 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 1 แสนคน (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ.2551) จากสถิตกิ ารจดทะเบียนของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ตัง้ แต่วันที่ 24 กันยายน 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 พบว่ามีคนพิการจดทะเบียนแล้วทัง้ สิ้น 1,484,647
ราย เป็นคนพิการในส่วนภูมภิ าคถึง 1,426,449 ราย หรือร้อยละ 95.88 ในจานวนดังกล่าวเป็นคนพิการทีอ่ ยู่ใน
ภาคเหนือ 344,453 ราย หรือร้อยละ 23.2 ของคนพิการทีอ่ ยู่ในส่วนภูมภิ าค ปัจจัยทีท่ าให้จานวนคนพิการใน
ประเทศมีจานวนมากขึ้นคือการเกิดอุบัตเิ หตุและการมีพฤติกรรมในการขับขี่ทไี่ ม่ถูกต้อง เช่น เมาแล้วขับ การไม่
สวมหมวกกันน็อค ฯลฯ ส่งผลให้เสียชีวิตและพิการมากขึ้น จากสัดส่วนของผู้สูงอายุทมี่ อี ายุมากกว่า 60 ปีที่
เพิม่ ขึ้น โดยมีจานวนประมาณ 7 ล้านคน หรือร้อยละ 10.3 ของประชากรในประเทศ ในขณะทีป่ ระชากรวัยเด็ก
มีอตั ราลดลง ทาให้อตั ราการมีคนพิการจากวัยสูงอายุ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ อัมพาต ฯลฯ มากขึ้น
ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า หากไม่มมี าตรการรองรับปัญหาดังกล่าว (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2547) ประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสาคัญคือ ร้อยละ 98 ของคน
พิการมีปัญหาสุขภาพและเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอืน่ ๆ สูงกว่าคนทัว่ ไปประมาณ 10 เท่าตัว เนื่องจากข้อจากัดใน
การดูแลตนเองช่วยเหลือตนเองได้น้อย จึงควรได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากรัฐบาลโดยคนพิการส่วน
ใหญ่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และการมีงานทา
(คณะกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ๒๕๕๐) แม้ว่า
จะเป็นเพียงกลุ่มคนพิการแต่กต็ อ้ งการการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีเ่ ป็นสิทธิอนั ชอบธรรม ตาม
“พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550” ทีเ่ น้นให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆทีพ่ งึ ได้ตามสิทธิ
มนุษยชน และมีศกั ดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ได้รับการปฏิบัตเิ ช่นเดียวกับบุคคลอืน่ (สานักงานส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 2550) นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2550 - 2554 ยังมียุทธศาสตร์ให้คนพิการได้รับการคุม้ ครองสิทธิ มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ เี ต็มตามศักยภาพและมีส่วน
ร่วมในสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมทีป่ ราศจากอุปสรรค ดังนั้น ระบบบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงต้อง
สอดคล้องกับสิทธิกฎหมายและกรอบการพัฒนาข้างต้น เพือ่ ให้เกิดเป็นระบบบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการที่
พึงประสงค์เป็นองค์รวมต่อเนื่องและบูรณาการเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 98 ก
วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เรื่องกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อ 2 กาหนด
“ให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกีย่ วกับการพัฒนาวิชาการด้านการบาบัดรักษาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ทเี่ หมาะสม การเพิม่ พูนความรู้ และทักษะการปฏิบัตงิ านแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน หรือในระดับตติยภูมทิ ยี่ ุ่งยากซับซ้อนอย่างมาตรฐานเพือ่ ให้ผู้รับบริการพึง
พอใจ” และข้อ 3 ได้แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ซึ่งศูนย์สิรินธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติเป็นสถาบันหนึ่งในสังกัดกรมการแพทย์ ทีม่ อี านาจหน้าทีใ่ นการให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แก่คนพิการ และผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การศึกษา
การวิเคราะห์วิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ตลอดจนจัดให้มบี ริการเพือ่ รองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมดิ า้ นการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ
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-2จากสถานการณ์ความพิการข้างต้นจะเห็นได้ว่าจานวนคนพิการมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึ้น คนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพ แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมุง่ เน้นให้ประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี โดย
การป้องกัน ส่งเสริม รักษาและฟืน้ ฟูตลอดจนมีการผลักดันให้มกี ารกระจายสถานพยาบาลให้ครอบคลุมทัว่ ถึง
แต่ยังพบว่าสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการในระดับตติยภูมหิ รือสูงกว่ามีการกระจุกตัวเฉพาะส่วนกลาง โดยเฉพาะ
ด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระบบบริการของสถานพยาบาลส่วนภูมภิ าค ยังไม่สามารถให้บริการด้าน
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยและคนพิการได้อย่างเต็มทีเ่ นื่องจากข้อจากัดหลายด้านได้แก่ บุคลากร
เฉพาะทางทีม่ จี านวนจากัดสถานพยาบาลไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะในส่วนภูมภิ าคขาดครุภัณฑ์ทจี่ าเป็นฯลฯ
เพือ่ ให้ผู้ป่วยละคนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทมี่ มี าตรฐาน
เหมาะสมกับสภาพคนพิการ ตามมาตรา 20(1) และมาตรา 45 ของพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
พ.ศ.2550 รวมทัง้ ยังครอบคลุมตามระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สอดคล้องกับจานวนคนพิการทีม่ ยี อดสะสมมาก
ขึ้น กรมการแพทย์เห็นควรจัดตัง้ ศูนย์การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับตติยภูมภิ าคเหนือขึ้นทีจ่ ังหวัด
ลาปาง ซึ่งจะทาให้สามารถขยายและพัฒนาระบบบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมแิ ละ
กระจายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการไปสู่ผู้ป่วย/คนพิการภูมภิ าคอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม สอดคล้องกับสิทธิ
กฎหมายและกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เกิดเป็นระบบบริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพคนพิการทีพ่ งึ
ประสงค์เป็นองค์รวมต่อเนื่อง และบูรณาการเชื่อมโยงมิตติ า่ งๆ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระดับตติยภูมใิ ห้ครอบคลุมตามระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์สอดคล้องกับจานวนคนพิการทีม่ ยี อดสะสมมากขึ้น
2.2 เพือ่ ให้ผู้ป่วยและคนพิการเข้าถึงบริการด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทมี่ มี าตรฐาน ทันเวลา
และเหมาะสมกับสภาพคนพิการ
2.3 สร้างเครือข่ายการให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพด้านกายอุปกรณ์ระดับตติยภูมแิ ละระบบสนับสนุนอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการในส่วนภูมภิ าค
3. คุณสมบัตผิ ู้ ประสงค์จะ เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ทถี่ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ทไี่ ด้รับผลของการสั่งให้นิตบิ ุคคลหรือบุคคลอืน่ เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายอืน่ และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพประกวดราคาจ้างผู้ ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นนิตบิ ุคคล
และมีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลงานก่อสร้าง
อาคาร คสล. โดยระบุวงเงินไม่น้อยกว่า 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน ) ต่อสัญญาฉบับเดียว
และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
2...ผลงาน

-3ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ให้มฐี านะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีส่ านักงานเชื่อถือ (พร้อมนาสาเนาสัญญา และ หนังสือ
รับรองผลงานมาแสดงในวันยื่นซองข้อเสนอ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรณีทเี่ ป็นผลงานใน
ภาคเอกชน ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มอี านาจ
ผูกพันและประทับตราสาคัญของบริษทั ทีม่ รี ายละเอียดและมูลค่าของงานและวันแล้วเสร็จพร้อมสาเนา
สัญญา และสาเนาใบเสร็จรับเงิน /ใบกากับภาษี
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรทีไ่ ด้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามแขนงดังนี้

3.6.1 วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรรม จานวน 1 คน
3.6.2 วิศวกรไฟฟ้า ระดับสามัญวิศวกรรม จานวน 1 คน
3.6.3 วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรรม จานวน 1 คน
3.6.4 สถาปนิก ระดับสามัญ จานวน 1 คน
3.6.5 นายช่างโยธาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 1 คน
3.6.6 นายช่างไฟฟ้าประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง จานวน 1 คน
3.6.7 นายช่ างเครื่องกลประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน 1 คน

3.7 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเขาเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.8 บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
เล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.9 คูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสาม
หมืน่ บาท คูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 3 ปี (งบผูกพัน 2558
ปี 2558 =
88,697,400
ปี 2559 = 133,046,000
ปี 2560 = 221,743,400

ถึง 2560)
บาท
บาท
บาท

5. ระยะเวลาส่งมอบ และเบิกจ่ายเงิน
ดาเนินการจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างศูนย์ฟนื้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภูมภิ าค
จังหวัดลาปาง ตาบลศาลา อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง 1 รายการ ให้แล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง ตามการแบ่งงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
เงื่อนไขการส่งงวดงาน และการเบิกจ่ายเงิน
1. การส่งงวดงานแต่ละครั้ง สามารถส่งงวดงานได้อสิ ระแต่ละสิ่งก่อสร้าง ตามงวดงานทีไ่ ด้กาหนด
2. การส่งงวดงานแต่ละสิ่งก่อสร้าง จะส่งงวดงานได้ไม่เกิน 2 งวด
3. การส่งงวดงานแต่ปีงบประมาณ จะส่งได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
4. การส่งงวดงานแต่ละครั้งจะต้องมีวงเงินรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)
5. การส่งงวดงานสุดท้ายของสัญญานี้ ให้รวมถึงความรับผิดชอบของงานทีส่ ่งงวดสุดท้ายไปแล้วของงานแต่
ละสิ่งก่อสร้าง (ถ้ามีการส่งงวดงานดังกล่าว)
หมายเหตุ ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงวดงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งงวดงานที่ 1 - 5
/6.วงเงินในการจัดหา...
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6. วงเงินในการจัดหา
ราคางบประมาณ เปนเงิน 443,486,800 บาท (สี่รอยสี่สิบสามลานสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปด
รอยบาทถวน)
ราคากลางในการจัดหาครั้งนี้ เปนเงิน341,406,000 บาท (สามรอยสีส่ ิบเอ็ดลานสีแ่ สนหกพันบาท
ถวน)
ผูเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอลดราคาขั้น
ต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 600,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและการเสนอราคาครั้ง
ถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 600,000 บาท จากราคาครัง้ สุดทายทีเ่ สนอลดแลว
สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือ เสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัวไดที่
1. ฝายพัสดุและบํารุงรักษา ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ
เลขที่ 88/26 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท 0 2591 4242
ตอ 6781 และ 8919 โทรสาร 0 2965 9066 หรือ parcel_snmrc@hotmail.com
2. วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
3. ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

---------------------------------------------

(ราง)
ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาโครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค จังหวัดลําปาง
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
………………………………………………………….……….……..
ดวย กรมการแพทย โดย ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ มีความ
ประสงค จะประกวดราคาโครงการ กอสราง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค
จังหวัดลําปาง
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ระยะเวลาผูกพัน 3 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปงบประมาณ 2560) ในวงเงิน งบประมาณ 443,486,800 บาท (สี่รอยสี่สิบสาม
ลานสี่แสนแปดหมื่นหกพันแปดรอย บาทถวน) ณ ตําบล ศาลา อําเภอ เกาะคา จังหวัด ลําปาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผู ประสงคจะ เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกา ศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะ เสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพประกวดราคาจางผู ประสงค เสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล
และมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีผลงานกอสราง
อาคาร คสล. โดยระบุว งเงินไมนอยกวา 90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน ) ตอสัญญาฉบับเดียว
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงานเชื่อถือ (พรอมนําสําเนาสัญญา และหนังสือรับรอง
ผลงานมาแสดงในวันยื่นซองขอเสนอ) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กรณีที่เปนผลงานในภาคเอกชน
ผูประสงคจะยื่นเสนอราคาตองแสดงหนังสือรับรองผลงานตนฉบับ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท ที่มีรายละเอียดและมูลคาของงานและวันแลวเสร็จพรอมสําเนาสัญญา
และสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
6. ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีบุคลากรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามแขนงดังนี้
6.1 วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรรม จํานวน 1 คน
6.2 วิศวกรไฟฟา ระดับสามัญวิศวกรรม จํานวน 1 คน
6.3 วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรรม จํานวน 1 คน
6.4 สถาปนิก ระดับสามัญ จํานวน 1 คน
6.5 นายชางโยธาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
6.6 นายชางไฟฟาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
6.7 นายชางเครื่องกลประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน
1 คน
/2…7.

-27. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
เล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
กําหนดดูสถานที่และฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ .............................................
ตั้งแตเวลา......................น. ถึง.....................น. ณ ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ …............................................
เวลา............................น . ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ และประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา ในวันที่ .........................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดที่ฝายพัสดุและบํารุงรักษา
ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ อาคารอํานวยการ ชั้น 2 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ระหวางวันที่ ..........................................ถึงวันที่ ..............….............. .................หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0 2591 4242 ตอ 6781 และ 8919 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2558

(ราง)
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่
/ 2558
โครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค จังหวัดลําปาง
ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 รายการ
ประกาศ ลงวันที่ ..................................................
---------------------------------------------------------------------กรมการแพทย โดยศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
“กรมการแพทย” มีความประสงคจะประกวดราคาโครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค จังหวัด
ลําปาง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ระยะเวลาผูกพัน 3 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึงปงบประมาณ 2560) ในวงเงินงบประมาณ 443,486,800 บาท (สี่รอยสี่สิบสามลานสี่แสน
แปดหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน) ณ ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.1.1 แบบและขอกําหนดและรายละเอียดงานจางโครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยภูมิภาคจังหวัดลําปาง ประกอบไปดวย
1. รั้วโปรง แบบเลขที่ 7428
จํานวน 1 แผน
2. ปายชื่อศูนยฟนฟูฯ แบบเลขที่ 7428 จํานวน 1 แผน
3. ถนน คสล.รวมไหลทาง แบบเลขที่ 2406
จํานวน 1 แผน
4. ระบบประปาภายนอก
4.1 หอถังสูง แบบเลขที่ 7041
จํานวน 3 แผน
4.2 โรงสูบน้ํา (โรงสูบใตหอถังสูง) แบบเลขที่ 7042
จํานวน 1 แผน
4.3 ถังเก็บน้ําใตดิน แบบเลขที่ 6667
จํานวน 1 แผน
5. อาคารผูปวยนอก แบบเลขที่ 8163
จํานวน 65 แผน
6. อาคารกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แบบเลขที่ 8164
จํานวน 24 แผน
7. อาคารอาชีวบําบัดและกิจกรรมบําบัด แบบเลขที่ 8165
จํานวน 24 แผน
8. อาคารกายอุปกรณ แบบเลขที่ 8166
จํานวน 24 แผน
9. อาคารผูปวยใน แบบเลขที่ 10738
จํานวน 81 แผน
10. อาคารจายกลาง (นึ่งกลาง) แบบเลขที่ 4971
จํานวน 14 แผน
11. อาคารโรงซักฟอก แบบเลขที่ 3854
จํานวน 5 แผน
12. อาคารโรงครัวและโรงอาหาร แบบเลขที่ 4368
จํานวน 9 แผน
13. อาคารพัสดุกลาง แบบเลขที่ 4375
จํานวน 5 แผน
14. อาคารพักแพทย 20 ยูนิต แบบเลขที่ 8440
จํานวน 35 แผน
15. อาคารพักพยาบาล 24 หอง แบบเลขที่ 9555
จํานวน 28 แผน
16. โรงจอดรถยนต แบบเลขที่ 9989
จํานวน 1 แผน
17. เสาธงสูง 20 ม. แบบเลขที่ 7427/35
จํานวน 1 แผน
18. ทางเดินเชื่อม 2 ชั้น แบบเลขที่ 6204
จํานวน 1 แผน
19. ทางเดินเชื่อม 1 ชั้น แบบเลขที่ 2694/ก
จํานวน 1 แผน
/2…20.
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20. ปอมยาม แบบเลขที่ 5269
จํานวน 3 แผน
21. กําแพงกันดิน คสล. รอบโครงการ
จํานวน 4 แผน
22. ระบบบําบัดน้ําเสีย สธ.ลป-01 จํานวน 43 แผน
23. งานระบบไฟฟา
จํานวน 14 แผน
24. งานผังโครงการ (จัดภูมิทัศน)
จํานวน 2 แผน
25. งานรางระบายน้ํา เลขที่ 02
จํานวน 12 แผน
26. งานวางทอติดตั้งประปาศูนยฯ
จํานวน 1 แผน
27. แบบมาตรฐานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับอาคารตานแผนดิน
ไหว แบบเลขที่ ก.21/กพ./55 จํานวน 1 แผน
28. ผังหลักศูนยฯ (มาตรสวน 1:500) แบบเลขที่ 10911 จํานวน 1 แผน
1.1.2 งานสถาปตยกรรม จํานวน 1 เลม
รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง
ประตู-หนาตาง อลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก. 147/ก.ย./53
รายละเอียดการทาสีอาคาร
เอกสารเลขที่ ก. 148/ก.ย./53
1.1.3 งานวิศวกรรมโครงสราง (DRY PROCESS)
จํานวน 1 เลม
เอกสารเลขที่ ก. 140/ก.ย./53
ขอกําหนดและรายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก(WET PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก. 141/ก.ย./53
1.1.4 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร จํานวน 1 เลม
รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก. 155/ก.ย./53
1.1.5 งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 1 เลม
เอกสารเลขที่ ก. 154/ก.ย./53
รายละเอียดและขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
เอกสารเลขที่ ก. 139/ก.ย./53
1.1.6 งานวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 1 เลม
รายละเอียดขอกําหนดลิฟตขนสง
เอกสารเลขที่ ก. 153/ก.ย./53
รายละเอียดขอกําหนดอุปกรณ ระบบกาซทางการแพทย
เอกสารเลขที่ ก. 149/ก.ย./53
รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก. 150/ก.ย./53
รายละเอียดขอกําหนดเครื่องปรับอากาศชนิดน้ําเย็น (SPECIFICATION OF
AIR CHILLER SYSTEM)
เอกสารเลขที่ ก. 152/ก.ย./53
/3...รายละเอียด

-3รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยชนิดปรับปริมาณน้ํายา
อัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก. 151/ก.ย./53
1.1.7 รายการผลิตภัณฑวัสดุ และอุปกรณกอสรางมาตรฐาน จํานวน 1 ชุด
เอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53
1.1.8 มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553
จํานวน 1 เลม
1.1.9 รายการประกอบแบบกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค
จังหวัดลําปาง
เอกสารเลขที่ ข.151/ก.ค./57 (จํานวน 7 แผน)
1.1.10 เอกสารการกําหนดงวดงาน และระยะเวลาการกอสราง ตามรายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขการสงงวดงาน และการเบิกจายเงิน
1. การสงงวดงานแตละครั้ง สามารถสงงวดงานไดอิสระแตละสิ่งกอสราง ตามงวดงานที่ไดกําหนด
2. การสงงวดงานแตละสิ่งกอสราง จะสงงวดงานไดไมเกิน 2 งวด
3. การสงงวดงานแตปงบประมาณ จะสงไดไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. การสงงวดงานแตละครั้งจะตองมีวงเงินรวมกันแลวไมนอยกวา 5,000,000 บาท (หาลานบาท)
5. การสงงวดงานสุดทายของสัญญานี้ ใหรวมถึงความรับผิดชอบของงานที่สงงวดสุดทายไปแลวของงานแตละ
สิ่งกอสราง (ถามีการสงงวดงานดังกลาว)
หมายเหตุ ระยะเวลาแลวเสร็จของแตละงวดงานใหเปนไปตามเงื่อนไขการสงงวดงานที่ 1 - 5
รายการที่ 1 อาคารผูปวยนอก 5 ชั้น แบบเลขที่ 8163 + อส.ก61/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 8.4% (รอยละแปดจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง , ทดสอบดิน
1.3 ทํางานเสาเข็ม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 4.5% (รอยละสี่จุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก , หลอเสาตอมอ
2.2 หลอคานคอดิน
2.3 หลอพื้น และผนังลิฟทถึงระดับพื้นชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 5.6% (รอยละหาจุดหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอคานและพื้น คสล. ชั้นที่ 1
3.2 หลอผนังลิฟท ชั้นที่ 1
3.3 เดินทอและฝง
SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 1
3.4 ทําระบบปองกันและกําจัดปลวก (ถามี)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/4…งวดที่ 4

-4งวดที่ 4 จํานวนเงิน 6.9% (รอยละหกจุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอเสารับพื้น ชั้นที่ 2 และเสารับหลังคาสวนที่เปนชั้นเดียว
4.2 หลอคาน – พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
4.3 หลอคาน – พื้น – แผง และกันสาดของหลังคาที่เปนชั้นเดียว
4.4 หลอผนังลิฟท ชั้นที่ 2
4.5 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
4.6 เดินทอและฝง
SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 4.9% (รอยละสี่จุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 หลอเสารับพื้น ชั้นที่ 3
5.2 หลอคาน – พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
5.3 หลอผนังลิฟท ชั้นที่ 3
5.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 3 , หลอแผง และผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
5.5 เดินทอและฝง
SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6 จํานวนเงิน 4.8% (รอยละสี่จุดแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 หลอเสารับพื้น ชั้นที่ 4
6.2 หลอคาน – พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 4
6.3 หลอผนังลิฟท ชั้นที่ 4
6.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 4 , หลอแผง และผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
6.5 เดินทอและฝง
SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 4
6.6 กอผนังอิฐ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 จํานวนเงิน 4.9% (รอยละสี่จุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 หลอเสารับพื้น ชั้นที่ 5
7.2 หลอคาน – พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 5
7.3 หลอผนังลิฟท ชั้นที่ 5
7.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 5 , หลอแผง และผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 4
7.5 เดินทอและฝง
SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นที่ 5
7.6 กอผนังอิฐ ชั้นที่ 3
/5…7.7

-57.7 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
7.8 ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
7.9 ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 8 จํานวนเงิน 3.8% (รอยละสามจุดแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 หลอเสารับพื้นชั้นดาดฟา
8.2 หลอคาน – พื้น , หลอแผง และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นดาดฟา
8.3 หลอบันไดขึ้นชั้นดาดฟา
8.4 หลอแผง และผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 5
8.5 เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต ชั้นดาดฟา
8.6 กอผนังอิฐ ชั้นที่ 4
8.7 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
8.8 ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4
8.9 ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 9 จํานวนเงิน 5.3% (รอยละหาจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
9.1 หลอคาน – พื้น , หลอแผง และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นหลังคา
9.2 ติดตั้งโครงหลังคา พรอมทั้งมุงหลังคา
9.3 กอผนังอิฐ ชั้นที่ 5
9.4 หลอแผง – ผนัง ค.ส.ล. ชั้นดาดฟา
9.5 หลอถัง ค.ส.ล. และบอบําบัดน้ําเสีย
9.6 ฉาบปูนภายใน ชั้นที่ 5
9.7 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ 5
9.8 บุกระเบื้องพื้น และผนังหองน้ํา – สวม
9.9 ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 5 (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)
9.10 เดินทอและรอยสายไฟงานระบบตาง ๆ ภายในอาคาร ชั้นที่ 1 – 5
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 10 จํานวนเงิน 10.5% (รอยละสิบจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
10.1 ฉาบปูนภายนอก และฉาบปูนภายในสวนที่เหลือ
10.2 ติดตั้งวงกบสวนที่เหลือ
10.3 เดินทอและรอยสายไฟงานระบบตาง ๆ ภายในอาคาร สวนที่เหลือ
/6…10.4

-610.4 เดินทอระบบปรับอากาศ
10.5 ติดตั้งโครงเคราฝาเพดาน
10.6 หลอผิวพื้นหินขัด (พรอมขัดครั้งที่ 1)
10.7 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ
10.8 บุกระเบื้องพื้นและผนัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 11 จํานวนเงิน 13.4% (รอยละสิบสามจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
11.1 ติดตั้งฝาเพดาน
11.2 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ
11.3 ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ พรอมอุปกรณ
11.4 ตกแตงวัสดุผิวพื้น
11.5 ทาสีรองพื้น
11.6 ติดตั้งระบบปองกันฟาผา พรอมอุปกรณ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 12 (สุดทาย) จํานวนเงิน 27% (รอยละยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
12.1 ติดตั้งครุภัณฑ พรอมอุปกรณ
12.2 ติดตั้งลิฟท พรอมอุปกรณ
12.3 ติดตั้งดวงโคม พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
12.4 ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล
12.5 ติดตั้งงานระบบเสียง และงานระบบตาง ๆ สวนที่เหลือ
12.6 ติดตั้งงานกระจก
12.7 ทาสี
12.8 ทดสอบงานระบบ
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตอตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 2 อาคารกายภาพบําบัดและธาราบําบัด แบบเลขที่ 8164 + อส.ก.62/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 10.8% (รอยละสิบจุดแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับระดับบริเวณกอสราง (ถามี)
1.2 ปดผัง , ทดสอบดิน
1.3 ตอกเสาเข็ม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/7...งวดที่ 2

-7งวดที่ 2 จํานวนเงิน 12.30% (รอยละสิบสองจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 หลอเสาตอมอ
2.3 หลอคานคอดิน
2.4 หลอคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นลาง , เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 13.40%
(รอยละสิบสามจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอเสารับพื้นชั้นบน
3.2 หลอคาน , พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นบน
3.3 หลอบันไดขึ้นชั้นบน , เดินทอสํารหับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 11.70% (รอยละสิบเอ็ดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอเสารับคานหลังคา
4.2 หลอคาน , พื้น และกันสาดชั้นหลังคา
4.3 ติดตั้งโครงหลังคา
4.4 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 4.1% (รอยละสี่จุดหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 กอผนังอิฐชั้นลาง
5.2 ติดตั้งวงกบชั้นลาง (ยกเวนอลูมิเนียม)
5.3 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นลาง
5.4 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6 จํานวนเงิน 13.30% (รอยละสิบสามจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 กอผนังอิฐชั้นบน
6.2 ฉาบปูน
6.3 ติดตั้งวงกบ
6.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นบน
6.5 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นบน
/8…6.6

-86.6 ทําผิวพื้นหินขัด (และขัดครั้งที่ 1)
6.7 เดินสายไฟภายในอาคาร
6.8 บุกระเบื้องพื้นและผนัง
6.9 ติดตั้งเคราฝาเพดาน
6.10 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ (ไมรวมบานอลูมิเนียมและกระจก)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 (สุดทาย) จํานวนเงิน 34.40% (รอยละสามสิบสี่จุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบประปา
7.2 ติดตั้งดวงโคมไฟฟาพรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
7.3 ติดตั้งงานกระจํา
7.4 ตกแตงผิวพื้น
7.5 ติดตั้งระบบปรับอากาศ
7.6 ติดตั้งครุภัณฑ
7.7 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 3 อาคารอาชีวบําบัดและกิจกรรมบําบัด แบบเลขที่ 8165 + อส.ก.63/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 10.9% (รอยละสิบจุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับระดับบริเวณกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน
1.3 ตอกเสาเข็ม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 12.40% (รอยละสิบสองจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 หลอเสาตอมอ
2.3 หลอคานคอดิน
2.4 หลอคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นลาง, เดินทอสํารหับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 13.50% (รอยละสิบสามจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอเสารับพื้นชั้นบน
3.2 หลอคาน, พื้นและกันสาด ค.ส.ล. ชั้นบน
3.3 หลอบันไดขึ้นชั้นบน, เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/9…งวดที่ 4

-9งวดที่ 4 จํานวนเงิน 11.80% (รอยละสิบเอ็ดจุดแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอเสารับคานหลังคา
4.2 หลอคาน, พื้นและกันสาดชั้นหลังคา
4.3 ติดตั้งโครงหลังคา
4.4 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 5.20% (รอยละหาจุดสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 กอผนังอิฐชั้นลาง
5.2 ติดตั้งวงกบชั้นลาง (ยกเวนอลูมิเนียม)
5.3 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นลาง
5.4 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6 จํานวนเงิน 15.90% (รอยละสิบหาจุดเกาของสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 กอผนังอิฐชั้นบน
6.2 ฉาบปูน
6.3 ติดตั้งวงกบ
6.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นบน
6.5 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นบน
6.6 ทําผิวพื้นหินขัด (และขัดครั้งที่ 1)
6.7 เดินสายไฟภายในอาคาร
6.8 บุกระเบื้องพื้นและผนัง
6.9 ติดตั้งเคราฝาเพดาน
6.10 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ (ไมรวมบานอลูมิเนียมและกระจก)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 (สุดทาย) จํานวนเงิน 30.30% (รอยละสามสิบจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบประปา
7.2 ติดตั้งดวงโคมไฟฟา พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
7.3 ติดตั้งงานกระจก
7.4 ตกแตงผิวพื้น
7.5 ติดตั้งระบบปรับอากาศ
7.6 ติดตั้งครุภัณฑ
7.7 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
/10…รายการที่ 4

-10รายการที่ 4 อาคารกายอุปกรณ แบบเลขที่ 8166 + อส.ก.64/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 10.50% (รอยละสิบจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับระดับบริเวณกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน
1.3 ตอกเสาเข็ม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 12% (รอยละสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 หลอเสาตอมอ
2.3 หลอคานคอดิน
2.4 หลอคานและพื้น ค.ส.ล. ชั้นลาง, เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีตชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 12.90% (รอยละสิบสองจุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอเสารับพื้นชั้นบน
3.2 หลอคาน, พื้นและกันสาด ค.ส.ล. ชั้นบน
3.3 หลอบันไดขึ้นชั้นบน, เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 11.40% (รอยละสิบเอ็ดจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอเสารับคานหลังคา
4.2 หลอคาน, พื้นและกันสาดชั้นหลังคา
4.3 ติดตั้งโครงหลังคา
4.4 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 5.50% (รอยละหาจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 กอผนังอิฐชั้นลาง
5.2 ติดตั้งวงกบชั้นลาง (ยกเวนอลูมิเนียม)
5.3 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นลาง
5.4 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นลาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/11…งวดที่ 6

-11งวดที่ 6 จํานวน 15.30% (รอยละสิบหาจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 กอผนังอิฐชั้นบน
6.2 ฉาบปูน
6.3 ติดตั้งวงกบ
6.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในชั้นบน
6.5 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาชั้นบน
6.6 ทําผิวพื้นหินขัด (และขัดครั้งที่ 1)
6.7 เดินสายไฟภายในอาคาร
6.8 บุกระเบื้องพื้นและผนัง
6.9 ติดตั้งเคราฝาเพดาน
6.10 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ (ไมรวมบานอลูมิเนียมและกระจก)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 (สุดทาย) จํานวนเงิน 32.40% (รอยละสามสิบสองจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบประปา
7.2 ติดตั้งดวงโคมไฟฟา พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
7.3 ติดตั้งงานกระจก
7.4 ตกแตงผิวพื้น
7.5 ติดตั้งระบบปรับอากาศ
7.6 ติดตั้งครุภัณฑ
7.7 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 5 อาคารผูปวยใน ขนาด 60 เตียง แบบเลขที่ 10738 + อส.ก.65/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 5% (รอยละหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง
1.3 ทดสอบดิน
1.4 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.5 ทดสอบเสาเข็ม (ถามี)
1.6 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ
1.7 ถมปรับดินภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/12…งวดที่ 2

-12งวดที่ 2 จํานวนเงิน 12% (รอยละสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอแผงกันดิน (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
2.2 หลอคาน, พื้น ชั้นที่ 1
2.3 หลอเสารับคาน ชั้นที่ 2 (ยกเวนเสารับบันได)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 17% (รอยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอคาน – พื้น – กันสาด ชั้นที่ 2
3.2 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
3.3 หลอเสารับหลังคา
3.4 หลอคาน – พื้น – กันสาด ชั้นหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 17% (รอยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
4.2 กอผนังอิฐ
4.3 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)
4.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
4.5 หลอเคานเตอร ค.ส.ล., มานั่ง ค.ส.ล.
4.6 กอสรางถังบําบัดน้ําเสีย
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 16% (รอยละสิบหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 ฉาบปูน
5.2 ติดตั้งฝาเพดาน (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางอื่น)
5.3 เดินสายไฟฟาภายในอาคาร
5.4 ติดตั้งราวบันได
5.5 ทําผิวพื้นหินขัด (พรอมขัดครั้งที่ 1)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6 จํานวนเงิน 9% (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 บุกระเบื้องพื้นและผนัง
6.2 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด
6.3 ตกแตงผิวปูนทรายรองรับพื้นกระเบื้องยาง
6.4 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง (ไมรวมงานอลูมเิ นียมและกระจก)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
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งวดที่ 7 จํานวนเงิน 11% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 ติดตั้งประตู – หนาตางสวนที่เหลือ
7.2 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบสุขาภิบาล
7.3 ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ, ปลั๊ก และงานระบบไฟฟา
7.4 ติดตั้งงานกระจํา
7.5 ทาสีรองพื้น
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 8 (สุดทาย) จํานวนเงิน 13% (รอยละสิบสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 ติดตั้งครุภัณฑ
8.2 ตกแตงผิวพื้นและผนัง
8.3 ทาสี
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 6 อาคารนึ่งกลาง แบบเลขที่ 4971 + อส.ก.66/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 11%
(รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง พรอมสงแบบผังแสดงตําแหนงอาคาร
1.3 ทดสอบคุณสมบัติของดิน
1.4 ตอกเสาเข็ม พรอมสงรายงานผลการตอก
1.5 กอสรางฐานราก
1.6 หลอเสาตอมอ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคาน – หลอพื้น ค.ส.ล.
2.2 หลอเสารับหลังโครงหลังคา
2.3 ถม – ปรับดินภายในอาคาร กลับเทาระดับ
+ 0.00 ม.
2.4 ติดตั้งโครงหลังคา
2.5 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
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-14งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งฝาเพดาน (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
3.2 หลอเคานเตอร ค.ส.ล.
3.3 กอผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง
3.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 19% (รอยละสิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ฉาบปูน
4.2 บุกระเบื้องพื้น – ผนัง
4.3 ติดตั้งฝาชายคา (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
4.4 เดินสายไฟฟาภายในอาคาร
4.5 ทําผิวพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ 1
4.6 ทํารางระบายน้ํารอบอาคาร
4.7 หลอพื้นทางเทารอบอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 (สุดทาย) จํานวนเงิน 25%
(รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 ตกแตงผิวพื้นและผนัง
5.2 ติดตั้งบานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ
5.3 ติดตั้งงานกระจํา
5.4 ติดตั้งฝาเพดาน – ชายคา สวนที่เหลือ
5.5 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ และงานระบบสุขาภิบาล
5.6 ติดตั้งดวงโคม สวิทซ ปลั๊ก พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
5.7 ติดตั้งงานครุภัณฑ
5.8 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 7 อาคารโรงซักฟอก แบบเลขที่ 3854 + อส.ก.67/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 18% (รอยละสิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่ และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน
1.3 ตอกเสาเข็ม (ถามี)
/15…1.4
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1.4 หลอฐานราก
1.5 หลอเสาตอมอ
1.6 หลอคานคอดิน
1.7 หลอเสารับโครงหลังคา
1.8 ถมปรับดินภายในอาคาร
1.9 ทําระบบปองกันและกําจัดปลวก
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 47%
(รอยละสี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ติดตั้งโครงหลังคา
2.2 มุงหลังคา
2.3 กออิฐผนัง
2.4 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง
2.5 เดินทอระบบประปา – สุขาภิบาลภายใน
2.6 หลอพื้น ค.ส.ล.
2.7 ฉาบปูน
2.8 เดินสายไฟฟาภายใน
2.9 ติดตั้งฝาเพดาน
2.10 ทําพื้นหินขัด พรอมขัดครั้งที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 (สุดทาย) จํานวนเงิน 35% (รอยละสามสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ตกแตงพื้นหินขัด
3.2 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ
3.3 บุและปูกระเบื้องเคลือบ หองน้ํา – สวม, อางแชผา
3.4 ปูพื้นบริเวณซักลาง
3.5 ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ พรอมอุปกรณ
3.6 ติดตั้งครุภัณฑ
3.7 ติดตั้งดวงโคม สวิทซ ปลั๊ก และงานระบบไฟฟา
3.8 ติดตั้งกระจก
3.9 กอสรางพื้น ค.ส.ล. และรางระบายน้ํารอบอาคาร
3.10 ทดสอบระบบ
3.11 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
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-16รายการที่ 8 อาคารโรงครัวและโรงอาหาร แบบเลขที่ 4368 + อส.ก.68/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 11% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง พรอมสงแบบผังแสดงตําแหนงอาคาร
1.3 ทดสอบคุณสมบัติของดิน
1.4 ตอกเสาเข็ม พรอมสงรายงานผลการตอก
1.5 กอสรางฐานราก
1.6 หลอเสาตอมอ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคานคอดิน
2.2 หลอเสารับหลังโครงหลังคา
2.3 ถม – ปรับดินภายในอาคาร กลับเทาระดับ
+ 0.00 ม.
2.4 ติดตั้งโครงหลังคา
2.5 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งฝาเพดาน (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
3.2 หลอพื้น ค.ส.ล.
3.3 กอผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง
3.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 19% (รอยละสิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ฉาบปูน
4.2 บุกระเบื้องพื้น – ผนัง
4.3 ติดตั้งฝาชายคา (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
4.4 เดินสายไฟฟาภายในอาคาร
4.5 ทําผิวพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ 1
4.6 ทํารางระบายน้ํารอบอาคาร
4.7 หลอพื้นทางเทารอบอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/17…งวดที่ 5

-17งวดที่ 5 (สุดทาย) จํานวนเงิน 25% (รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 ตกแตงผิวพื้นและผนัง
5.2 ติดตั้งบานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ
5.3 ติดตั้งงานกระจก
5.4 ติดตั้งฝาเพดาน – ชายคา สวนที่เหลือ
5.5 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ และงานระบบสุขาภิบาล
5.6 ติดตั้งดวงโคม สวิทซ ปลั๊ก พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
5.7 ติดตั้งงานครุภัณฑ
5.8 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 9 อาคารพัสดุกลาง แบบเลขที่ 4375 + อส.ก.69/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 11% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง พรอมสงแบบผังแสดงตําแหนงอาคาร
1.3 ทดสอบคุณสมบัติดิน
1.4 ตอกเสาเข็ม พรอมสงรายงานผลการตอก
1.5 กอสรางฐานราก
1.6 หลอเสาตอมอ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคานคอดิน
2.2 หลอเสารับหลังโครงหลังคา
2.3 ถม – ปรับดินภายในอาคาร กลับเทาระดับ
+ 0.00 ม.
2.4 ติดตั้งโครงหลังคา
2.5 มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งฝาเพดาน (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
3.2 หลอพื้น ค.ส.ล.
3.3 กอผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง
3.4 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
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-18งวดที่ 4 จํานวนเงิน 19% (รอยละสิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ฉาบปูน
4.2 บุกระเบื้องพื้น – ผนัง
4.3 ติดตั้งฝาชายคา (ยกเวนสวนที่ติดกับงานระบบ)
4.4 เดินสายไฟฟาภายในอาคาร
4.5 ทําผิวพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ 1
4.6 ทํารางระบายน้ํารอบอาคาร
4.7 หลอพื้นทางเทารอบอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 (สุดทาย) จํานวนเงิน 25%
(รอยละยี่สิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 ตกแตงผิวพื้นและผนัง
5.2 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ
5.3 ติดตั้งงานกระจก
5.4 ติดตั้งฝาเพดาน – ชายคา สวนที่เหลือ
5.5 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ และงานระบบสุขาภิบาล
5.6 ติดตั้งดวงโคม สวิทซ ปลั๊ก พรอมอุปกรณ และงานระบบไฟฟา
5.7 ติดตั้งงานครุภัณฑ
5.8 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 10 อาคารพักแพทย 20 ยูนิต แบบเลขที่ 8440 + อส.ก.70/ก.ค./57 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 7.8% (รอยละเจ็ดจุดแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง
1.3 ทดสอบดิน
1.4 ตอกเสาเข็มหรือเข็มเจาะ (ถามี) และทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม (ถามี)
1.5 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ
1.6 ถมปรับดินภายในอาคาร และทําระบบปองกันและกําจัดปลวก เฉพาะสวนที่
จําเปนตองดําเนินการกอนตามรายการ (ถามี)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/19…งวดที่ 2

-19งวดที่ 2 จํานวนเงิน 5% (รอยละหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 1
2.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1
2.3 หลอถังเก็บน้ําใตดิน
2.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 1
2.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 4.3% (รอยละสี่จุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 2
3.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
3.3 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
3.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 2
3.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 3
3.6 ปูพื้นสําเร็จพรอม ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 จํานวนเงิน 4.1% (รอยละสี่จุดหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 3
4.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
4.3 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 3
4.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 3
4.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 4
4.6 ปูพื้นสําเร็จพรอม ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 4.1% (รอยละสี่จุดหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 4
5.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 4
5.3 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 4
5.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 4
5.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 5
5.6 ปูพื้นสําเร็จพรอม ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 4
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/20…งวดที่ 6

-20งวดที่ 6 จํานวนเงิน 4.3% (รอยละสี่จุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 5
6.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 5
6.3 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 5
6.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 5
6.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 6
6.6 ปูพื้นสําเร็จพรอม ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 5
6.7 เดินทอสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ 1
6.8 กอผนังอิฐชั้นที่ 1
6.9 ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 1 (ยกเวนอลูมิเนียม)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 จํานวนเงิน 5.4% (รอยละหาจุดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นที่ 6
7.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 6
7.3 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 6
7.4 หลอผนัง ค.ส.ล. ชองลิฟทถึงชั้นที่ 6
7.5 หลอเสา ค.ส.ล. รับชั้นหลังคา
7.6 ปูพื้นสําเร็จพรอม ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 6
6.7 เดินทอสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ 2
6.8 กอผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 2 (ยกเวนอลูมิเนียม)
6.9 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 8 จํานวนเงิน 8% (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 วาง
SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวของกับงานโครงสราง ชั้นหลังคา
8.2 หลอคานพื้น ค.ส.ล. ชั้นหลังคา
8.3 หลอบันไดและผนังชองลิฟทถึงชั้นหลังคา
8.4 หลอถึงเก็บน้ําและหลังคาคลุมบันได
8.5 เดินทอสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ 3 – 4
8.6 กอผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 3 – 4 (ยกเวนอลูมิเนียม)
8.7 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2
8.8 หลอเคานเตอร ค.ส.ล.
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/21…งวดที่ 9

-21งวดที่ 9 จํานวนเงิน 8.6% (รอยละแปดจุดหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
9.1 เดินทอสุขาภิบาลในอาคาร ชั้นที่ 5 – 6
9.2 กอผนังอิฐ ติดตั้งวงกบ ชั้นที่ 5 – 6
9.3 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 3 – 4
9.4 เดินสายไฟฟาพรอมบล็อก ชั้นที่ 1 – 3
9.5 บุและปูกระเบื้อง ชั้นที่ 1 – 3
9.6 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได
9.7 ปูแผนหินขัดสําเร็จ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 10 จํานวนเงิน 9.2% (รอยละเกาจุดสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
10.1 ฉาบปูนภายใน สวนที่เหลือ
10.2 เดินสายไฟพรอมบล็อกภายใน สวนที่เหลือ
10.3 บุและปูกระเบื้อง สวนที่เหลือ
10.4 ฉาบปูนภายนอก
10.5 ทํารางน้ํา – บอพัก
10.6 ติดตั้งโครงลิฟท
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 11 จํานวนเงิน 23.5% (รอยละยี่สิบสามจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
11.1 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง
11.2 ติดตั้งโครงเคราและฝาเพดาน
11.3 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ และงานสุขภิบาล
11.4 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทซ พรอมอุปกรณ และงานไฟฟา
11.5 ติดตั้งลิฟท
11.6 ทาสีรองพื้น
11.7 ตกแตงผิวพื้นและผนัง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 1
2 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 15.7% (รอยละสิบหาจุดเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
12.1 ติดตั้งครุภัณฑ
12.2 ทาสี
12.3 ทดสอบงานทุกระบบ
12.4 ทําระบบปองกันและกําจัดปลวก (ตามรายการถามี)
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและ
สัญญาทุกประการ

/22...รายการที่ 11

-22รายการที่ 11 อาคารพักพยาบาล 24 หอง แบบเลขที่ 9555 + อส.ก.71/ก.ค./57 จํานวน 3 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 12%
(รอยละสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน
1.3 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก
1.5 หลอเสาตอมอ, แผง ค.ส.ล. ใตอาคาร
1.6 ถมปรับดินภายใตอาคาร
1.7 เดินทองานระบบสุขาภิบาลที่อยูใตพื้นชั้นลาง
1.8 หลอคานคอดิน, พื้น ค.ส.ล. และหลอบันไดขึ้นชั้นที่ 1
1.9 วาง
SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 1
1.10 ปูพื้นสําหรับพรอมหลอ ค.ส.ล. ทับหนาชั้นที่ 1
1.11 หลอเสาและผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 11%
(รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอถังเก็บน้ําใตดิน
2.2 วาง
SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 2
2.3 หลอคาน, พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
2.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
2.5 ปูพื้นสําเร็จพรอมหลอ ค.ส.ล. ทับหนาชั้นที่ 2
2.6 หลอเสาและผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 8%
(รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 วาง
SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 3
3.2 เดินทอสําหรับรอยสายไฟชั้นที่ 3 (สวนที่ฝงในคอนกรีต)
3.3 หลอคาน, พื้น และกันสาด ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
3.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 3
3.5 ปูพื้นสําเร็จพรอมหลอ ค.ส.ล. ทับหนา ชั้นที่ 3
3.6 หลอเสาและผนัง ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ

/23…งวดที่ 4

-23งวดที่ 4
จํานวนเงิน 10% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 เดินทอสําหรับรอยสายไฟชั้นหลังคา
4.2 หลอคาน, พื้น และกันสาดชั้นหลังคา
4.3 หลอผนัง ค.ส.ล. ชั้นหลังคา
4.4 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งแผนกันความรอนใตหลังคา
4.5 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1 และงานทอระบบไฟฟา ชั้นที่ 1
4.6 กออิฐผนังชั้นที่ 1
4.7 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสงชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5 จํานวนเงิน 7%
(รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 เดินทองานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 2 และงานทอระบบไฟฟา ชั้นที่ 2
5.2 กออิฐผนังชั้นที่ 2
5.3 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสงชั้นที่ 2
5.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 (ยกเวนสวนที่ตกแตงผิว)
5.5 ติดตั้งฝาเพดานชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6 จํานวนเงิน 9% (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 เดินทองานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 3 และงานทอระบบไฟฟา ชั้นที่ 3
6.2 กออิฐผนังชั้นที่ 3
6.3 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสงชั้นที่ 3
6.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2, 3 (ยกเวนสวนที่ตกแตงผิว)
6.5 เดินสายไฟฟา ระบบโทรศัพท และสัญญาณเพลิงไหม (ยกเวนอุปกรณ) ภายในอาคาร
ชั้นที่ 1, 2 , 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 7 จํานวนเงิน 14% (รอยละสิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 เดินทองานระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟาภายในอาคารสวนที่เหลือ
7.2 ทําบอพัก, รางน้ํา และบอบําบัดปมน้ํา (ถามี)
7.3 ฉาบปูนภายในสวนที่เหลือ
7.4 ฉาบปูนภายนอก
7.5 บุและปูกระเบื้องหองน้ํา ชั้นที่ 1, 2, 3
7.6 เทปูนทรายขัดมัน ชั้นที่ 1, 2, 3
/24…7.7

-24-

7.7 ติดตั้งผนังสําเร็จรูป
7.8 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง
7.9 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1, 2, 3
7.10 ปูหินขัดสําเร็จรูป ชั้นที่ 1, 2, 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 8 (สุดทาย) จํานวนเงิน 29% (รอยละยี่สิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 ติดตั้งฝาเพดานสวนที่เหลือ
8.2 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบสุขาภิบาล
8.3 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทซ พรอมอุปกรณ และงานไฟฟา
8.4 ติดตั้งงานกระจก
8.5 ตกแตงผิวพื้น
8.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 12 อาคารโรงจอดรถ แบบเลขที่ 9989 + อส.ก.73/ก.ค./57 จํานวน 80 คัน
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 35% (รอยละสามสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ตอกเสาเข็ม (ถามี)
1.3 หลอฐานราก และติดตั้งเสาเหล็ก
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน 65% (รอยละหกสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ติดตั้งโครงหลังคา
2.2 มุงหลังคา
2.3 เดินสายไฟฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟา
2.4 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 13 เสาธงสูง 20 เมตร แบบเลขที่ 7427/2535 จํานวน 1 ชุด
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 10.9% (รอยละสิบจุดเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ทํางานเสาเข็ม
1.3 สกัดหัวเสาเข็ม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/25…งวดที่ 2

-25งวดที่ 2 จํานวนเงิน 25.1% (รอยละยี่สิบหาจุดหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ
2.2 หลอฐานเสาธง
2.3 ฉาบปูน
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 (สุดทาย) จํานวนเงิน 64% (รอยละหกสิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งเสาธงและรอกเชิญธงพรอมอุปกรณครบชุด
3.2 ทําผิวหินลาง
3.3 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 14 ทางเดินเชื่อม 2 ชั้น แบบเลขที่ 6204 + อส.ก.74/ก.ค./57 จํานวนความยาวประมาณ 240 เมตร
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 27% (รอยละยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสรางและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง
1.3 ทดสอบดิน, ตอกเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ
1.5 หลอคาน – พื้นชั้นที่ 1
1.6 หลอเสารับชั้นที่ 2 (2 ชั้น)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 43% (รอยละสี่สิบสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอเสารับหลังคา (ชั้นเดียว)
2.2 หลอคาน – พื้นชั้นหลังคา
2.3 หลอคาน – พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (2 ชั้น)
2.4 หลอเสารับหลังคา
2.5 หลอคาน – พื้น – หลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 (สุดทาย) จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ฉาบปูน, ทําผิวขัดมัน
3.2 ติดตั้งลูกกรงเหล็ก
3.3 ติดตั้งลูกกรง
3.4 เดินสายไฟ, ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
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-26รายการที่ 15 ทางเดินเชื่อม 1 ชั้น แบบเลขที่ 2694 + อส.ก.75/ก.ค./57 จํานวนความยาวประมาณ 250 เมตร
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 27% (รอยละยี่สิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสรางและรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง
1.3 ทดสอบดิน, ตอกเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ
1.5 หลอคาน – พื้นชั้นที่ 1
1.6 หลอเสารับชั้นที่ 2 (2 ชั้น)
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 43% (รอยละสี่สิบสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอเสารับหลังคา (ชั้นเดียว)
2.2 หลอคาน – พื้นชั้นหลังคา
2.3 หลอคาน – พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 2 (2 ชั้น)
2.4 หลอเสารับหลังคา
2.5 หลอคาน – พื้น – หลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 (สุดทาย) จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ฉาบปูน, ทําผิวขัดมัน
3.2 ติดตั้งลูกกรงเหล็ก
3.3 ติดตั้งลูกกรง
3.4 เดินสายไฟ, ติดตั้งดวงโคม, สวิทซ
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 16 ปอมยาม แบบเลขที่ 5269 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 44% (รอยละสี่สิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ถมปรับระดับดินบริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน (ถามี)
1.3 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก, หลอเสาตอมอ, เดินทอระบบงานสุขาภิบาล
1.5 ถมปรับดินใตอาคาร
1.6 หลอคาน – พื้นหลอกับที่
1.7 หลอเสารับหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ

/27…งวดที่ 2

-27งวดที่ 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน 56% (รอยละหาสิบหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคาน – พื้นชั้นหลังคา
2.2 กออิฐติดตั้งวงกบ
2.3 เดินทอระบบสุขาภิบาล – ติดตั้งบอเกรอะ – บอซึม
2.4 ฉาบปูน, ตกแตงผิวผนังและพื้น
2.5 ติดตั้งบานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ
2.6 เดินสายไฟฟา
2.7 ติดตั้งสุขภัณฑ
2.8 ติดตั้งดวงโคมไฟฟาพรอมอุปกรณ
2.9 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 17 รั้วโปรง แบบเลขที่ 7428 จําวนความยาวประมาณ 918 เมตร
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 40% (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางรั้วโปรงไดรอเปอรเซ็น
1.1 ปกผัง
1.2 กอสรางฐานราก, เสาตอมอ
1.3 หลอคานคอดิน, เสา พรอมฝงทอสําหรับรอยสายไฟประตู (ถามี)
1.4 กออิฐ – ฉาบปูน
1.5 ติดตั้งรั้ว
1.6 ยกเสา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 60% (รอยละหกสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางรั้วโปรงในสวนที่เหลือ
1.1 ปกผัง
1.2 กอสรางฐานราก, เสาตอมอ
1.3 หลอคานคอดิน, เสา พรอมฝงทอสําหรับรอยสายไฟประตู (ถามี)
1.4 กออิฐ – ฉาบปูน
1.5 ติดตั้งรั้ว
1.6 ยกเสา
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 18 ปายชื่อศูนยฟนฟูฯ แบบเลขที่ 7428 จํานวน 1 ชุด
งวดที่ 1 (สุดทาย) จํานวนเงิน 100% (รอยละหนึ่งรอยของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปกผัง
1.2 กอสรางฐานราก, เสาตอมอ
1.3 หลอคานคอดิน, เสา พรอมฝงทอสําหรับรอยสายไฟประตู (ถามี)
/28…1.4

1.4 กออิฐ – ฉาบปูน

-281.5 ติดตั้งปายชื่อ

1.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 19 ถนน ค.ส.ล. รวมไหลทาง แบบเลขที่ 2406 จํานวนความยาวประมาณ 6,400 ตารางเมตร
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 40% (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่
1.2 ปกผัง, วางแนวถนน
1.3 ถมดินลูกรังพรอมบดอัดแนน
1.4 ทํามอลอดถนน (ถามี)
1.5 กอสรางถนน ค.ส.ล. ไดพื้นที่ไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน 60% (รอยละหกสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ปรับพื้นที่
2.2 สวนที่เหลือทั้งหมด
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 20 หอถังสูง ขนาดความจุ 60 ลูกบาศกเมตร แบบเลขที่ 7041 + อส.ก.1/ม.ค./46 จํานวน 1 ถัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 14% (รอยละสิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 กอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง (ถามี)
1.3 ปกผัง (ถามี)
1.4 ทดสอบดิน (ถามี)
1.5 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.6 หลอฐานราก, เสาตอมอ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 20% (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคานคอดิน
2.2 หลอเสารับคานถึงระดับ 7.50 ม.
2.3 หลอคานรับเสาถึงระดับ 7.50 ม.
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/29…งวดที่ 3

-29งวดที่ 3 จํานวนเงิน 29% (รอยละยี่สิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอเสารับคานสถึงระดับพื้นถัง
3.2 หลอคานถึงระดับพื้นถัง
3.3 หลอพื้นถัง, ผนัง และฝาถัง
3.4 ฉาบปูนภายในและภายนอก
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4 (สุดทาย) จํานวนเงิน 37% (รอยละสามสิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ติดตั้งบันไดเหล็ก
4.2 ติดตั้งสายลอฟา
4.3 เดินทอและอุปกรณของงานระบบไฟฟา
4.4 ติดตั้งฝาถัง
stanless
4.5 เดินสายไฟฟา, ติดตั้งดวงโคมพรอมสวิทซ
4.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 21 โรงสูบน้ําใตหอถังสูง แบบเลขที่ 7042 + อส.ก.1/ม.ค./46 จํานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 (สุดทาย) จํานวนเงิน 100% (รอยละหนึ่งรอยของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ปกผัง
4.2 กอสรางพื้น ค.ส.ล. พรอมสวนโครงสราง ค.ส.ล. ทัง้ หมด
4.3 กออิฐฉาบปูน
4.4 ติดตั้งประตูหนาตาง
4.5 เดินสายไฟฟา พรอมติดตั้งดวงโคม และอุปกรณประกอบ
4.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 22 ถังเก็บน้ําใตดิน แบบเลขที่ 6667 จํานวน 1 ถัง
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 32 % (รอยละสามสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปกผัง. ทดสอบดิน
1.2 ทําเข็มเจาะหรือตอกเข็ม (ถามี)
1.3 ทดสอบเข็มเจาะหรือเข็มตอก (ถามี)
1.4 เทคอนกรีตพื้นถังเก็บน้ํา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
/30…งวดที่ 2

-30งวดที่ 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน 68 % (รอยละหกสิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 เทคอนกรีตผนังถังเก็บน้ํา
2.2 ฉาบปูนขัดมัน พรอมทําระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ํา
2.3 เทคอนกรีตฝารับถังเก็บน้ํา
2.4 ฉาบปูนภายนอกและฝาถังเก็บน้ํา
2.5 ติดตั้ง
SLEEVE และเดินทอน้ําประปา
2.6 ติดตั้งอุปกรณอานระดับน้ํา
2.7 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ
รายการที่ 23 ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย
งวดงานที่ 1
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการปกผัง แนวทอและบอพักรวบรวมน้ําเสีย และตัวระบบบําบัดน้ําเสีย
- ผูรับจางตองทําการกอสรางถังเติมอากาศ (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการกอสรางถังตกตะกอน (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการกอสราง สถานีสูบ PS. (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
เปนเงินจํานวน 15%
ระยะเวลาการกอสราง 60 วัน นับตั้งแตวันเซ็นสัญญาจาง
งวดงานที่ 2
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการกอสราง อาคารโรงควบคุม (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการกอสรางลานตากตะกอน (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการกอสรางถังสัมผัสคลอรีน (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการกอสรางถังยอยตะกอน (เฉพาะโครงสราง) แลวเสร็จ
เปนเงินจํานวน 15%
ระยะเวลาการกอสราง 60 วัน นับตั้งแตวันเซ็นสัญญาจาง
งวดงานที่ 3
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการกอสรางงานโครงสรางในสวนที่เหลือในตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการเดินทอ พรอมอุปกรณภายในตัวระบบทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งอุปกรณประกอบในตัวระบบบําบัดน้ําเสียทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งราวสแตนเลสทั้งหมดแลวเสร็จ
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-31- ผูรับจางตองทําการกอสรางงานอาคารทั้งหมดแลวเสร็จ (ยกเวน) งานทาสีอาคารควบคุม
- ผูรับจางตองทําการกอสรางรั้ว – ประตูรั้วรอบตัวระบบฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ พรอมทาสีรองพื้น
- ผูรับจางตองทําการกอสรางแนวทอและบอพักรวบรวมน้ําเสียสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการปรับปรุงซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการกอสราง (บางสวน)
กอนสงมอบงานแนวทอและบอพักผูรับจางจะตองทําความสะอาดทอใหเรียบรอยพรอมทั้งทดสอบการรั่วซึม
และการไหลของน้ําไดดี
เปนเงินทั้งสิ้น 15%
ระยะเวลาการกอสรางและติดตั้ง 60 วัน นับตั้งแตวันที่เซ็นสัญญา
งวดงานที่ 4
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการกอสรางแนวทอและบอพักรวบรวมน้ําเสีย ความยาว 500 เมตร
- ผูรับจางตองทําการปรับปรุงซอมในสวนที่ชํารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการกอสราง (บางสวน)
กอนสงมอบงานแนวทอและบอพักผูรับจางจะตองทําความสะอาดทอใหเรียบรอยพรอมทั้งทดสอบการรั่วซึม
และการไหลของน้ําไดดี
เปนเงินทั้งสิ้น 15%
ระยะเวลาการกอสราง 60 วัน นับตั้งแตวันที่เซ็นสัญญาจาง
งวดงานที่ 5
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการกอสรางแนวทอและบอพักรวบรวมน้ําเสีย ความยาว 670 เมตร
- ผูรับจางตองทําการปรับปรุงซอมในสวนที่ชํารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการกอสราง (บางสวน)
กอนสงมอบงานแนวทอและบอพักผูรับจางจะตองทําความสะอาดทอใหเรียบรอยพรอมทั้งทดสอบการรั่วซึม
และการไหลของน้ําไดดี
เปนเงินทั้งสิ้น 15%
ระยะเวลาการกอสราง 60 วัน นับตั้งแตวันที่เซ็นสัญญาจาง
งวดงานที่ 6
ผูรับจางยินยอมจายคาจางใหกับผูรับจาง เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางตามรูปแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบตามสัญญาและรายการเพิ่มเติมในวันชี้สถานที่ (ถามี) ดังรายการตอไปนี้
- ผูรับจางตองทําการติดตั้งตูควบคุมไฟฟา ภายในตัวระบบบําบัดน้ําเสีย ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการเดินสายไฟฟาภายในตัวระบบบําบัดน้ําเสีย และไฟฟาในอาคารควบคุม ทั้ง
หมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการติดตั้ง เครื่องสูบน้ําเสียพรอมอุปกรณ และตอสายไฟฟาเขาเครื่องจักร ทั้ง
หมดแลวเสร็จ และสามารถทดสอบการทํางานดีดี
- ผูรับจางตองทําการเติมน้ําดีเขาตัวระบบบําบัดน้ําเสียทุกองคประกอบ ประมาณ 70% เพื่อทํา
การทดสอบการเดินระบบฯ ใหกับคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา จนเปนที่นาพอใจ
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-32- ผูรับจางตองจัดทํา
Shop Drawing ในการกอสรางบอดักขยะ-ดับกลิ่น และการตอทอประสาน
น้ําเสีย จากอาคารทั้งหมดทุกจุด เสนอคณะกรรมการตรวจการจาง หรือที่ปรึกษา (ถามี) พิจารณาเห็นชอบกอน จึง
ดําเนินการกอสรางได
- ผูรับจางตองทําการกอสรางบอดักขยะ-ดักไขมันที่โรงครัว แลวเสร็จ (จะกําหนดในระหวางการกอสราง)
- ผูรับจางตองทําการกอสรางบอดักขยะดักกลิ่น ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ผูรับจางตองทําการตอประสานทอรับน้ําเสียจากอาคารทั้งหมดทุกจุด ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ทําการปรับปรุงซอมแซมในสวนที่ชํารุดเสียหาย อันเนื่องมาจากการกอสรางใหสูสภาพเดิม และ
สามารถใชงานได
- ผูรับจางตองทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางชั่วคราวทําความสะอาด ถมดินพรอมปรับแตงพื้นที่ให
เรียบรอย ปลูกหญามาเลเซียพรอมใสปุย เศษวัสดุที่รื้อถอน ผูรับจางตองนําออกไปจากพื้นที่ หรือทางโรงพยาบาลฯ
กําหนด จนเปนที่พอใจของคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
- ผูรับจางตองทําการทาสีรั้ว อาคารควบคุม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- สงมอบวัสดุ อุปกรณ (ประจําตัวระบบฯ) ทัง้ หมด
- ผูรับจางตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ อยางนอย 15 วัน พรอมสงมอบงานเอกสาร
Catalog
เครื่องสูบน้ําเสีย (ตนฉบับ) และคูมือการบํารุงดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณและระบบไฟฟาตาง ๆ เปนภาษาไทย
จํานวน 5 ชุด
- ผูรับจางตองทําการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย จนมีประสิทธิภาพ และตองแสดงผลการวิเคราะห
คุณภาพน้ําทิ้ง ตามกฎหมายมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งชุมชน ประเภท ก. (จากหองปฏิบัติการของ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี) เทานั้น
เปนเงินทั้งสิ้น 25%
ระยะเวลาการกอสราง 60 วัน นับตั้งแตวันที่เซ็นสัญญา
รายการที่ 24 ระบบประปาภายนอกอาคาร
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 20% (ราอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ขุดบอบาดาล
1.2 กอสรางงานระบบกรองน้ําบาดาล
1.3 เดินทอและอุปกรณภายในถังกรอง
1.4 เดินทอระบบสงน้ําดิบ
1.5 ติดตั้งงานระบบจายสารเคมี
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 20% (รอยละยี่สิบของสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 เดินทอระบบจายน้ําประปาภายนอกขนาด 6 นิ้ว และขนาด 4 นิ้ว ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3 จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 เดินทอระบบจายน้ําประปาภายนอกสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสร็จ
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-33งวดที่ 4 จํานวนเงิน 30% (รอยละสามสิบของสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ติดตั้งประตูน้ําและมาตรวัดน้ํา
4.2 ติดตั้งทอจายดับเพลิง
4.3 และไดกอสรางระบบตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จถูกตองตามรูปแบบ
รายการที่ 25 ระบบระบายน้าํ
งวดที่ 1
จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 กอสรางบอพักระบายน้ํา คสล. พรอมวางทอขนาดตางๆ ตามแบบได 25% ของจํานวนบอพัก
ทัง้ หมด
งวดที่ 2 จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. พรอมวางทอขนาดตางๆ ตามแบบได 50% ของจํานวน
บอพักทั้งหมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3
จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 กอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. พรอมวางทอขนาดตางๆ ตามแบบได 75% ของจํานวน
บอพักทั้งหมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 4
จํานวนเงิน 15% (รอยละสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 กอสรางบอพักทอระบายน้ํา คสล. พรอมวางทอขนาดตางๆ ตามแบบได 75% ของจํานวน
บอพักทั้งหมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5
จํานวนเงิน 20% (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววีได 50% ของความยาวทัง้ หมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6
จํานวนเงิน 20% (รอยละยี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัววีสวนที่เหลือ และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลว
เสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
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รายการที่ 26 ระบบไฟฟากําลัง
งวดที่ 1
จํานวนเงิน 11% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ติดตั้งนั่งรานสําหรับติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 2
จํานวนเงิน 23% (รอยละยี่สิบสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ติดตั้งนั่งรานสําหรับติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 3
จํานวนเงิน 29% (รอยละยี่สิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งฐานสําหรับติดตั้งตู M.D.B. พรอม M.D.B.
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
4 จํานวนเงิน 4% (รอยละสี่เกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาจากหมอแปลงไฟฟา ถึงตู
M.D.B.ทั้งหมด และจากตู M.D.B.
ไปยังอาคารตางๆ ทั้งหมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 5
จํานวนเงิน 22% (รอยละยี่สิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 รอยสายเมนไฟฟาในทอรอยสายไฟฟา จากหมอแปลงไฟฟา ถึงตู
M.D.B.ทัง้ หมด และจาก
ตู M.D.B. ไปยังอาคารตางๆ ทั้งหมด
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่ 6
จํานวนเงิน 11% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 ทดสอบการจายไฟฟาของระบบไฟฟากําลังทั้งหมดแลวเสร็จ และไดกอสรางรายการตางๆ
ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 27 ระบบไฟฟาแสงสวางภายนอก
งวดที่
1 จํานวนเงิน 8% (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ติดตั้งฐานสําหรับติดตั้งเสาไฟฟาแสงสวาง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
2 จํานวนเงิน 7% (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟาพรอมรอยสายไฟฟาฝงดิน
ทั้งหมดแลวเสร็จ
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3 จํานวนเงิน 75% (รอยละเจ็ดสิบหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ติดตั้งเสาพรอมโคมไฟฟา พรอมงานระบบเมนตโทรศัพท
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
4 จํานวนเงิน 10% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ทดสอบระบบไฟฟาแสงสวางภายนอก, งานระบบเมนตโทรศัพท และไดกอสรางรายการ
ตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 28 ระบบไฟฟาสํารอง
งวดที่
1 จํานวนเงิน 90% (รอยละเกาสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
2 จํานวนเงิน 10% (รอยละเกาสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ทดสอบการจายไฟฟาของระบบไฟฟาสํารองทั้งหมดแลวเสร็จ และไดกอสรางรายการตางๆ
ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ
รายการที่ 29 กําแพงกันดิน
งวดที่
1 จํานวนเงิน 40% (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ทดสอบดิน จํานวน 5 ชุด
1.2 ทํางานเสาเข็ม
1.3 ทํางานหลอคอนกรีตโครงสราง คสล. ได 50%
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
2 จํานวนเงิน 60% (รอยละหกสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ทํางานโครงสรางสวนที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
รายการที่ 30 งานถมดินตามผังหลัก
งวดที่ 1 จํานวนเงิน 40% (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับระดับพื้นที่ และทําการถมดินไดประมาณ 50% ของปริมาณดินถม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
งวดที่
2 จํานวนเงิน 60% (รอยละหกสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 ปรับระดับพื้นที่ และทําการถมดินสวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตาม
รูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ และกอสรางอาคารสํานักงานชั่วคราว เรียบรอย
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1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา และวิธีการปรับราคาคางานกอสราง (คา K)
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม
BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพประกวดราคาจางผูเสนอราคาจะตองเปนนิติบุคคล
และมีผลงานจางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มีผลงานกอสรางอาคาร คสล.
โดยระบุวงเงินไมนอยกวา 90,000,000 บาท (เกา สิบลานบาทถวน ) ตอสัญญาฉบับเดียว และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สํานักงาน
เชื่อถือ (พรอมนําสําเนาสัญญา และหนังสือรับรองผลงานมาแสดงในวันยื่นซองขอเสนอ)
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ผลงานตนฉบับ ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันและประทับตราสําคัญของบริษัท ที่มีรายละเอียดและมูลคาของงาน
และวันแลวเสร็จพรอมสําเนาสัญญา และสําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี
2.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีบุคลากรที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ตามแขนงดังนี้
2.6.1 วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกรรม จํานวน 1 คน
2.6.2 วิศวกรไฟฟา ระดับสามัญวิศวกรรม จํานวน 1 คน
2.6.3 วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวศิ วกรรม
จํานวน 1 คน
2.6.4 สถาปนิก ระดับสามัญ
จํานวน 1 คน
2.6.5 นายชางโยธาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
2.6.6 นายชางไฟฟาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
2.6.7 นายชางเครื่องกลประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 1 คน
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
ก. หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี ) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ข. บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
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(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(2) หลักประกันซอง ตามขอ 1.6 (1)
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ตาม ขอ 2.5
(4) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ใหยื่นตามแบบในขอ 1.8 (2)
(6) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อหรือจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วันนับแตวันยื่นซอง
ประกวดราคาถึงวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและ
จะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 810 วัน นับถัดวันลงนามในสัญญา
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจา
หนาซองถึงประธานกรรมการประกวดราคาโครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค จังหวัด
ลําปาง ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 1 รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา
"เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ 1/2557”
ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา 13.๐๐ น. ถึงเวลา ๑4.0๐ น.
ณ หองประชุมกรมการแพทย อาคาร 1 ชั้น 3 และแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่
บริษัท พันธวณิช จํากัด ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส กําหนดวันประมูลราคา
ในวันที่ 27
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 14.15 น. เปนตนไป ณ อา
และแจงรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
บริษัท พันธวณิช จํากัด ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส กําหนดวันประมูลราคา
ในวันที่ 27
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา 14.15 น. เปนตนไป ณ อาคารศรีเจริญชัย ชั้น ๙ หอง ๙A
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-39เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ
รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.7 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ
3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือ
วิธีอื่นใดที่มี หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูประสงคจะเสนอราคา
และกรมการแพทย จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปน ผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปน ผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน
3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือ
เปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอ
ราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา
กระบวนการเสนอราคา จะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม
โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตน
ที่ 341,406,000 บาท (สามรอยสี่สิบเอ็ดลานสี่แสนหกพันบาทถวน)
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(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย

(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และ
จะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวา ครั้ง 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละ ไมนอยกวา
600,000 บาท
(หกแสนบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ สิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้
จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ตั้งแตเวลา 14.15 น.เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให
ทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสมารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงในเว็บ www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ์เสนอราคาตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
จํานวนเงิน 22,174,340 บาท (ยี่สิบสองลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามรอยสี่สิบบาทถวน) โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตั้งแตวันที่......................................................ถึงวันที่.......................................................
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ กรมการแพทย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใช ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)
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5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ กรมการแพทย จะสงคืนใหผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูประสงคจะเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจาก
ขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ กรมการแพทย จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวมเปนสําคัญ
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตอง
ตามขอ 4 แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กรมการแพทย เทานั้น
6.3 กรมการแพทย สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ของกรมการแพทย
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมการแพทย มีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพฐานะหรือขอเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได กรมการแพทย มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 กรมการแพทย ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ เปนเด็ดขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กรมการแพทย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูประสงคจะเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
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-42ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ํา จนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาไดคณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมการแพทย จะใหผูประสงคจะเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูประสงคจะเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดกรมการแพทย มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูประสงคจะ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลัง จากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง ผูประสงคจะ เสนอราคา กับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน
ผู
ประสงคจะเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.7 กรมการแพทย
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และกรมการแพทย จะพิจารณา
ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญา
ผูชนะการประกวดราคา จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5 กับกรมการแพทย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหา ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหกรมการ
แพทย ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟูฯ กรมการแพทย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.6 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว

/43…8. คาจางและการจายเงิน

-438. คาจางและการจายเงิน
1. การสงงวดงานแตละครั้ง สามารถสงงวดงานไดอิสระแตละสิ่งกอสราง ตามงวดงานที่ไดกําหนด
2. การสงงวดงานแตละสิ่งกอสราง จะสงงวดงานไดไมเกิน 2 งวด
3. การสงงวดงานแตปงบประมาณ จะสงไดไมเกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
4. การสงงวดงานแตละครั้งจะตองมีวงเงินรวมกันแลวไมนอยกวา 5,000,000 บาท (หาลานบาท)
5. การสงงวดงานสุดทายของสัญญานี้ ใหรวมถึงความรับผิดชอบของงานที่สงงวดสุดทายไปแลวของงานแตละ
สิ่งกอสราง (ถามีการสงงวดงานดังกลาว)
หมายเหตุ ระยะเวลาแลวเสร็จของแตละงวดงานใหเปนไปตามเงื่อนไขการสงงวดงานที่ 1 - 5
เงือ่ นไขการแบงงวดงาน – งวดเงิน
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่ง) ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่กรมการแพทย ไดรับมอบงาน หากมีการชํารุดบกพรองของงานจาง
อันเกิดจากที่ผูรับจางไดกระทําไว โดยไมถูกตองตามหลักวิชาการ หรือใชวัสดุที่ไมมีคุณภาพ ผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณ
ผูกพันประจําป 2558 ถึงปงบประมาณป 2560 การลงนามสัญญาจะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณแลว
ราคากลางของงานจางกอสรางโครงการกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยภูมิภาค
จังหวัดลําปาง โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนจํานวนเงิน 341,406,000 บาท (สามรอยสี่
สิบเอ็ดลานสี่แสนหกพันบาทถวน)
11.2 เมือ่ กรมการแพทย ไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาว เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของมาจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
/44…(2) จัดการสิ่งของ...

-44(2) จัดการสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
กรมการแพทย แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น กรมการแพทยจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งกรมการแพทย ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กรมการแพทย จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 กรมการแพทย สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. ขออื่นๆ
12.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
และประปาสวนภูมิภาค เพื่อขอใหกระแสไฟฟาสวนภูมิภาค และประปาสวนภูมิภาค มาใชน้ําปะปาชั่วคราวในการ
กอสราง คาใชจายในการนี้เปนหนาที่ของผูรับจาง
12.2 สําหรับดินที่ไดจากการขุดเสาเข็ม ผูรับจางจะตองนําไปปรับสภาพพื้นที่ ตามที่ศูนย
กําหนด
12.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองทําประกันภัยตลอดระยะเวลากอสราง โดยมีวงเงิน
ประกันภัยไมนอยกวาราคาคากอสรางทั้งหมด อันมีผลประกันภัยครอบคลุมถึงวินาศภัยทุกชนิด ที่ทําใหเกิดความ
ชํารุดเสียหายในงานกอสรางอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงกับงานกอสราง รวมทั้งความเสียหายอันเปนผลตอเนื่องที่
อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสิน และกิจการตอผูวาจางโดยการกระทําของผูรับจาง พนักงาน คนงาน และลูกจางของผูรับจาง
กรมธรรมประกันภัยจะตองมีผูรับจางเปนผูประกันภัย ผูรับจางจะตองนํากรมธรรมประกันภัยมอบใหผูวาจางภายใน
30 วัน นับแตวันทําสัญญาจาง
13. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชกรณีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
/45…เงื่อนไข...

-45ราคาได

เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับ

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวใน ขอ 1.7
14. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูประสงคจะเสนอราคาตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีและใชผู
ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากหนวยงานหรือเอกชนที่เชื่อถือได หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตอกวารอยละ 5 ของแตละ
สาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
1. ชางโยธา
2. ชางเชื่อมโลหะ
3. ชางกอสราง
4. ชางประปา
5. ชางไฟฟา
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลากอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่……….เดือน……………………….. พ.ศ….……...

