- ราง -

ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ดว ยกรมการแพทย โดยโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา มีความประสงคจะประกวดราคา
จา งกอสรางอาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง ดว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 52,316,000 บาท (หาสิบสองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดั ง กล า วซึ ่ง มี ผ ลงานก อ สร า งอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก (คสล.) ประเภทเดี ย วกั น ในวงเงิ น ไม นอ ยกว า
20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ตองเปน สัญญาเดียวและเปนผลงานที่เปนคูส ัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชือ่ ถือ โดยแสดงหนังสือ
รับรองผลงานพรอมสําเนาสัญญา ในการเสนอราคา
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชือ่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง เวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมการแพทย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเ ปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไ มแสดงบัญ ชีร ายรั บ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
........................................................ระหวางเวลา.........................น. ถึง.............................น.
ผูสนใจ...

-2ผูส นใจสามารถซือ้ เอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 10,000 บาท
(หนึ่ง หมื่น บาทถว น) ไดท างระบบจัด ซื้อ จัด จา งภาครัฐ อิเ ล็ก ทรอนิก ส และชํา ระเงิน ผา นทางธนาคาร
ในระว า งวั น ที ่..................................................... ถึงวันที่...........................................โดยดาวนโหลดเอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลว กอนการเสนอ
ราคา ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dms.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0 2590 6104, 0 2590 6235 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่.............................พ.ศ.................

- ราง เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ .............................
การจางกอสรางอาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย
โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง
ตามประกาศ กรมการแพทย
ลงวันที่.......................................
ดวยกรมการแพทย โดยโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา “กรม” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจ า งโดยการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส จา งกอ สรา งอาคารเรือ นนอนและฟ  น ฟู
สมรรถภาพผูปวยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง
ณ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
1.1.1 อาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย
จํานวน 164 แผน
แบบเลขที่ 10776
1.1.2 รายการประกอบแบบกอสราง เอกสารเลขที่ ข.554/ก.ค./58 จํานวน 46 แผน
1.1.3 เอกสารโครงสรางตานแผนดินไหว เอกสารเลขที่ ก.21/ก.พ./55 จํานวน 1 แผน
1.1.4 เอกสารมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
จํานวน 3 แผน
เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53
1.1.5 รายการประกอบแบบการแกไขหลอดไฟฯ
จํานวน 4 แผน
เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58
1.1.6 มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553
จํานวน 1 เลม
1.1.7 รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน
จํานวน 1 เลม
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
1.1.8 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและอุปกรณ
(ใชเฉพาะที่ระบุไวในรูปแบบและรายการ)
1.1.8.1 งานวิศวกรรมโครงสราง
จํานวน 1 เลม
- ขอกําหนดและรายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะระบบแหง (DRY PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
- ขอกําหนดและรายละเอียด การทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก (WET PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53
1.1.8.2 งานสถาปตยกรรม
จํานวน 1 เลม
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หนาตางอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
- รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53

-๒1.1.8.3 งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ําประปา
เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
1.1.8.4 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
1.1.8.5 งานวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดลิฟตขนสง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดอุปกรณ ระบบกาซทางการแพทย
เอกสารเลขที่ ก.149/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ําเย็น (SPECIFICATION OF
AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.152/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยชนิดปรับปริมาณ
น้ํายาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.151/ก.ย./53
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูล
ไดเทาเทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)

-๓๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท ง้ิ งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูทีถ่ ูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวซึ่งมีผลงานกอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ประเภท
เดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ตองเปนสัญญาเดียวและเปนผลงาน
ทีเ่ ปน คูส ัญญาโดยตรงกับสว นราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารราชการสวนท องถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที่เชื่อถือ โดยแสดงหนังสือรับรองผลงานพรอมสําเนาสัญญา ในการเสนอราคา
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูส ัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครัง้ ซึง่ มีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถ ือหุน รายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-๔(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจํ าตั ว ประชาชนของผู นั ้น สํ า เนาข อตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน หุน สว น (ถามี) สําเนาบัตรประจําตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ไดยืน่ พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 470 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

-๕๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขา ใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จ ะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่น ขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อจัดจ างภาครัฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่.......................................ระหวางเวลา.....................น. ถึง......................น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอืน่ ตามขอ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริม่
ใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เ สนอราคาที ่ถูกตั ดรายชื่อออกจากการเป น ผูเสนอราคา เพราะเหตุเ ปน ผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที ่ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม อาจอุ ท ธรณ คํ า สั ่ง ดั ง กล า วต อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือ
เปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเ สนอราคาจะตองลงทะเบียนเพือ่ เขาสูก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเ สนอราคาต องศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

-๖๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 3,407,930 บาท
(สามลานสี่แสนเจ็ดพันเการอยสามสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คทึธ่ นาคารสั่งจายใหแก กรมการแพทย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีทีผ่ ูเ สนอราคานําเช็คทีธ่ นาคารสัง่ จายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะต องส งต นฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวัน ที่
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเ สนอราคารายทีค่ ัดเลือกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม .
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรม เทานั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรบั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึง่ อยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

-๗๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อืน่ ใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเ สนอราคาได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส โดยไม พิจ ารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจ ะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท ิง้ งาน ไมวาจะเปน
ผูเ สนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที ่ผู เ สนอราคารายที ่เ สนอราคาต่ ํา สุ ด เสนอราคาต่ ํา จนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม จะใหผูเ สนอราคา
รายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนิน งานตามการประกวดราคาจา ง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้ จงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับกรม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก กรมการแพทย (โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา) โดยเปน
เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

-๘๗.๓ หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้าํ ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

งวดที่ 1

๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 12 งวด ดังนี้
จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่ บริเวณกอสราง- รื้อถอนสิ่งกอสรางที่กีดขวาง
1.2 กอสราง สํานักงานควบคุมการกอสราง
1.3 ติดตั้ง รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณกอสรางโดยรอบ
1.4 ทดสอบ คุณสมบัติของดิน (BORING TEST)พรอมสงผลทดสอบ
1.5 ปกผัง พรอมสงแบบผัง (แสดงตําแหนงอาคารและสิ่งกอสรางอาคารที่ตองฝงในดิน
และระยะหางของอาคารขางเคียงโดยรอบ)
1.6 ทําเสาเข็มเจาะ พรอม ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม และ สงรายงานผลทดสอบ
1.7 ทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก ของเสาเข็ม (PILE LOAD TEST) พรอม สงรายงานผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 70 วัน)

งวดที่ 2

จํานวนเงิน 5 % (รอยละหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ใตชั้นใตดิน
2.3 กอสราง เสาตอมอ
2.4 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 1
2.5 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 1
2.6 สงเอกสาร วัสดุอุปกรณ งานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณทั่วพื้นที่อาคารและโดยรอบที่กําหนด
3.2 ทําระบบ ปองกันและกําจัดปลวก

-๙3.3 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 1
3.4 หลอ เสา ชั้นที่ 1
3.5 หลอ บันไดและทางลาด ขึ้น ชั้นที่ 1
3.6 หลอ ครีบ คสล.ทองพื้นโดยรอบ ชั้นที่ 1 (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานรื้อถอนแบบหลอพื้น)
3.7 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 1
3.8 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 2
3.9 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 2
3.10 สงแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ รวมทุกชั้น
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 4

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 2
4.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นที่ 2
4.3 หลอ เสาชั้นที่ 2
4.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 2
4.5 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 3
4.6 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 3
5.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นที่ 3
5.3 หลอ เสาชั้นที่ 3
5.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 3
5.5 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 1
5.6 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 1
5.7 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 1
5.8 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟา
5.9 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ
ชั้นดาดฟาและชั้น หลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

- ๑๐ งวดที่ 6

จํานวนเงิน 9 % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 หลอ คาน – พื้นชั้นดาดฟา
6.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นดาดฟา
6.3 หลอ เสาชั้นดาดฟา
6.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝง
ในคอนกรีตชั้นดาดฟา
6.5 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 1
6.6 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 2
6.7 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 2
6.8 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 2
6.9 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 1 พรอมสงผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 7

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 หลอ คาน – พื้นชั้นหลังคา
7.2 หลอ เสาชั้นหลังคา
7.3 ติดตั้งเสาเหล็ก รับโครงหลังคา
7.4 ติดตั้ง โครงหลังคา
7.5 ฝง SLEEVE , ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นหลังคา
7.6 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 2
7.7 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 3
7.8 ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ 1
7.9 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 3
7.10 ติดตั้ง ทองาน ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 3
7.11 ทดสอบ (TEST) ทอระบบ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 2 พรอมสงผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8

จํานวนเงิน 4 % (รอยละสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 มุง วัสดุหลังคาพรอมติดตั้งฉนวนกันความรอน
8.2 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 3
8.3 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
8.4 ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ 2
8.5 ทําพื้นหินขัดกับที่ ชั้นที่ 1 (พรอมขัดครั้งที่ 1)
8.6 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
8.7 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ

- ๑๑ 8.8 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 3 พรอมสงผลทดสอบ
8.9 ติดตั้ง ทอน้ํายาระบบปรับอากาศและทอระบายอากาศ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
8.10 ทดสอบ (TEST) ทอน้ํายา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พรอมสงผล
ทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 9

จํานวนเงิน 10 % (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
9.1 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และ ชั้นดาดฟา
9.2 ปูพื้น และ กรุผนัง กระเบื้องเคลือบ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
9.3 ปู พื้นหินขัดสําเร็จรูป ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 (พรอมขัดครั้งที่ 1)
9.4 ติดตั้ง วัสดุผิวพื้น–ผิวผนัง ภายในอื่นๆ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3,ชั้นดาดฟาและ
สวนที่เหลือ
9.5 ติดตั้ง ทอน้ําฝนแนวดิ่ง งานสุขาภิบาล
9.6 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ พรอมสงผล
ทดสอบ
9.7 รอยสาย ไฟฟางานระบบไฟฟา และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2,ชั้นที่ 3 ,ชั้นดาดฟา
และสวนที่เหลือ
9.8 ติดตั้ง เครื่องเปาลมเย็น (FCU) และ พัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
9.9 ติดตั้งพัดลมโคจร ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 10

จํานวนเงิน 18 % (รอยละสิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
10.1 ฉาบปูน ภายนอกอาคารทั้งหมด
10.2 ติดตั้ง วงกบและกรอบบานประตู – หนาตาง อลูมิเนียม ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2,ชั้นที่ 3,
ชั้นดาดฟา
10.3 ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3 และสวนที่เหลือ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงาน
ระบบ)
10.4 ติดตั้ง บานประตู ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3
10.5 ติดตั้ง งานครุภัณฑทํากับที่ ชั้นชั้นที่ 1,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 (ยกเวนครุภัณฑลอยตัวสั่งซื้อ)
10.6 ติดตั้ง สุขภัณฑ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3
10.7 ติดตั้ง ดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3, ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
10.8 ติดตั้ง สายเมนไฟฟา
10.9 ติดตั้ง ตู LOAD CENTER
10.10 ติดตั้ง ตู MDB ระบบไฟฟา
10.11 ติดตั้ง หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER)
10.12 ติดตั้ง เครื่องสูบน้ํา (BOOSTER PUMP) พรอมชุดควบคุม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)

- ๑๒ งวดที่ 11

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
11.1 ติดตั้ง บัวเชิงผนังทั้งหมด
11.2 ทาสีรองพื้น ภายในและภายนอกอาคาร
11.3 ติดตั้ง วัสดุผิวผนัง ภายนอก ทั้งหมด
11.4 ติดตั้ง อุปกรณภายในหองน้ํา ทั้งหมด
11.5 ติดตั้ง กระจก
11.6 ติดตั้ง ระบบปองกันฟาผา
11.7 ติดตั้ง สัญญาณแจงเพลิงไหม
11.8 ติดตั้ง ระบบโทรศัพท (ถามี)
11.9 ติดตั้ง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ถามี)
11.10 ติดตั้ง ระบบสัญญาณโทรทัศน (ถามี)
11.11 ติดตั้ง ระบบกลองวงจรปด (ถามี)
11.12 ติดตั้ง ระบบเสียงประกาศ (ถามี)
11.13 กอสราง รางระบายน้ํารอบอาคาร
11.14 กอสราง บอพักน้ํา (MH) และ บอดักกลิ่น
11.15 ติดตั้งวางทอระบายน้ําเสีย ภายนอกอาคาร
11.16 ตอเชื่อมระบบของงานทุกระบบทั้งหมด (เพื่อเตรียมทดสอบ)
11.17 ทดสอบ (TEST–RUN) ระบบตาง ๆ ของงานระบบ ทัง้ หมด (ครบทุกระบบงาน)
11.18 สงผลการทดสอบระบบ ทุกระบบ โดยมีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกรของระบบตาง ๆทุก
ระบบรับรองในผลการทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 6 % (รอยละหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
12.1 ติดตั้ง งานสแตนเลส ทัง้ หมด
12.2 ติดตั้ง ถังดับเพลิง
12.3 ติดตั้ง(วางในตําแหนง) ครุภัณฑ (สวนลอยตัวสั่งซื้อ)
12.4 ทาสีภายในและภายนอก
12.5 ปรับแกไขรายละเอียดความเรียบรอยของงานระบบตางๆ ทุกระบบ หลังจากการ
ทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและตองแกไขใหตรงตามขอกําหนด)
12.6 สงเอกสารคูมือการใชงานอุปกรณของงานระบบตาง ๆ ทุกระบบพรอมฝกอบรม
เจาหนาที่ของผูวาจางจนเขาใจการใชงาน
12.7 สงแบบแปลน ที่กอสรางจริง (AS – BUILT DRAWING) ของงานระบบตาง ๆ ทุก
ระบบและ แบบแปลนแสดงแนวลวด พื้น POST TENSION
12.8 ทําความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
และไดทําการกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ
รายการและสัญญา ทุกประการ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)

- ๑๓ ๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสั ญญาจางขอ ๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศู นย) ของคาจาง
ตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
๒ ป นับถัดจากวัน ที่กรมไดรับ มอบงาน โดยผูร ับ จางตองรีบ จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
๑2. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑2.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณป ๒๕๕๙ ผูกพันปงบประมาณ ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางกอสรางจากเงินงบประมาณ
ป ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสราง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 52,316,000 บาท
(หาสิบสองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน)
๑2.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามทีไ่ ดประกวดราคา
โดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูร ับจางจะตองสัง่ หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามทีร่ ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึง่ เปนผูร ับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ผูร ับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได

- ๑๔ (๒) จั ด การให สิ ่ง ของดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที ่มี สิ ท ธิ เ ช น เดี ย วกั บ เรื อ ไทย
จากต างประเทศมายั งประเทศไทย เว น แตจ ะไดรับ อนุญ าตจากกรมเจ าทาใหบ รรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที ่ไ ม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู รั บ จ า งจะต อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว า ด ว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญ ญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้ จะพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นีแ้ ลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่าํ กวารอยละ 5 .
ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
15.1 ผูมีวุฒิบัตรไมต่ํากวา ปวส. สาขาโยธา หรือกอสรางเทียบเทา
15.2 วิศวกรโยธา
15.3 วิศวกรไฟฟา
15.4 วิศวกรเครือ่ งกล
1๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ ฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กอสรางอาคารอาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หลัง
1. ความเปนมา
ตามทีก่ รมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย งบลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และผู กพั นป งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อกอสรางอาคารเรือนนอนและฟน ฟู
สมรรถภาพผูปวยชาย โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง โดยมี
พืน้ ทีใ่ ชสอย 4,498 ตารางเมตร ซึ่งไดมีการประมาณราคากลางคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 52,316,000 บาท
(หาสิบสองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) สถานที่กอสราง ณ โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา เลขที่
186 หมูที่ 8 ตําบลเกาะแตว อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. วัตถุประสงคโครงการ
เนื่องจากอาคารเรือนนอนและฟน ฟูสมรรถภาพผูป วยชายหลังเดิม มีอายุการใชงานมากกวา
๒๐ ปแลว และทีต่ ั้งอาคารอยูใกลทะเลทําใหโครงสรางที่เปนเหล็กเกิดเปนสนิมและชํารุดเสือ่ มสภาพเร็วกวา
ปกติ ประกอบกับปจจุบันนโยบายของรัฐบาล มอบหมายใหโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา รองรับการใหบริการ
ผูปวยทั้ง 11 จังหวัดภาคใต จึงมีความจําเปนตองดําเนินการกอสรางอาคารเรือนนอนและฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูปวยชาย เพื่อรองรับการใหบริการผูปวยที่เพิ่มขึ้นดังกลาว
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.๑ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดั ง กล า วซึ ่ง มี ผ ลงานก อ สร า งอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก (คสล.) ประเภทเดี ย วกั น ในวงเงิ น ไม น อ ยกว า
20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ตองเปนสัญญาเดียวและเปนผลงานทีเ่ ปนคูส ัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีเ่ ชื่อถือ โดยแสดงหนังสือรับรอง
ผลงานพรอมสําเนาสัญญา ในการเสนอราคา
3.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.๓ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นเสนอใหแก กรมการแพทย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.4 ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดนี้

-2๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.๑ แบบรูปรายการละเอียด
4.1.1 อาคารเรือนนอนและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยชาย
จํานวน 164 แผน
แบบเลขที่ 10776
4.1.2 รายการประกอบแบบกอสราง เอกสารเลขที่ ข.554/ก.ค./58 จํานวน 46 แผน
4.1.3 เอกสารโครงสรางตานแผนดินไหว เอกสารเลขที่ ก.21/ก.พ./55 จํานวน 1 แผน
4.1.4 เอกสารมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
จํานวน 3 แผน
เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53
4.1.5 รายการประกอบแบบการแกไขหลอดไฟฯ
จํานวน 4 แผน
เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58
4.1.6 มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553
จํานวน 1 เลม
4.1.7 รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน
จํานวน 1 เลม
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
4.1.8 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและอุปกรณ
(ใชเฉพาะที่ระบุไวในรูปแบบและรายการ)
4.1.8.1 งานวิศวกรรมโครงสราง
จํานวน 1 เลม
- ขอกําหนดและรายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะระบบแหง (DRY PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
- ขอกําหนดและรายละเอียด การทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก (WET PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53
4.1.8.2 งานสถาปตยกรรม
จํานวน 1 เลม
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หนาตางอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
- รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
4.1.8.3 งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ําประปา
เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
4.1.8.4 งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
4.1.8.5 งานวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน 1 เลม
- รายละเอียดขอกําหนดลิฟตขนสง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดอุปกรณ ระบบกาซทางการแพทย
เอกสารเลขที่ ก.149/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53

-3- รายละเอียดขอกําหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ําเย็น (SPECIFICATION OF
AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.152/ก.ย./53
- รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยชนิดปรับปริมาณ
น้ํายาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.151/ก.ย./53
5. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ภายในระยะเวลาไมเกิน 470 วัน นับถัดจากวันเริ่มตนในสัญญาจาง
6. ระยะเวลาสงมอบงาน
ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 470 วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามในสัญ ญาจาง โดยส งมอบงานเปน งวด
จํานวน 12 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปรับพื้นที่ บริเวณกอสราง- รื้อถอนสิ่งกอสรางที่กีดขวาง
1.2 กอสราง สํานักงานควบคุมการกอสราง
1.3 ติดตั้ง รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณกอสรางโดยรอบ
1.4 ทดสอบ คุณสมบัติของดิน (BORING TEST)พรอมสงผลทดสอบ
1.5 ปกผัง พรอมสงแบบผัง (แสดงตําแหนงอาคารและสิ่งกอสรางอาคารที่ตองฝงในดิน
และระยะหางของอาคารขางเคียงโดยรอบ)
1.6 ทําเสาเข็มเจาะ พรอม ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็ม และ สงรายงานผลทดสอบ
1.7 ทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก ของเสาเข็ม (PILE LOAD TEST) พรอม สงรายงานผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 70 วัน)
งวดที่ 2

จํานวนเงิน 5 % (รอยละหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 กอสรางฐานราก
2.2 กอสรางถังเก็บน้ํา คสล. ใตชั้นใตดิน
2.3 กอสราง เสาตอมอ
2.4 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 1
2.5 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 1
2.6 สงเอกสาร วัสดุอุปกรณ งานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ เพื่อขออนุมัติใช
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 3

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 ปรับถมดินกลับ ที่ระดับ ± 0.00 เมตร บริเวณทั่วพื้นที่อาคารและโดยรอบที่กําหนด
3.2 ทําระบบ ปองกันและกําจัดปลวก
3.3 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 1
3.4 หลอ เสา ชั้นที่ 1
3.5 หลอ บันไดและทางลาด ขึ้น ชั้นที่ 1
3.6 หลอ ครีบ คสล.ทองพื้นโดยรอบ ชั้นที่ 1 (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานรื้อถอนแบบหลอพื้น)

-43.7 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 1
3.8 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 2
3.9 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 2
3.10 สงแบบ RISER DIAGRAM ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ รวมทุกชั้น
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 4

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 2
4.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นที่ 2
4.3 หลอ เสาชั้นที่ 2
4.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 2
4.5 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นที่ 3
4.6 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 หลอ คาน – พื้นชั้นที่ 3
5.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นที่ 3
5.3 หลอ เสาชั้นที่ 3
5.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ 3
5.5 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 1
5.6 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 1
5.7 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 1
5.8 สงแบบ SHOP DRAWING พื้น ระบบ POST TENSION ชั้นดาดฟา
5.9 สงแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานวิศวกรรมระบบ ทุกระบบ
ชั้นดาดฟาและชั้น หลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 6

จํานวนเงิน 9 % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 หลอ คาน – พื้นชั้นดาดฟา
6.2 หลอ บันได ขึ้นชั้นดาดฟา
6.3 หลอ เสาชั้นดาดฟา

-56.4 ฝง SLEEVE, ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนที่ตองฝง
ในคอนกรีตชั้นดาดฟา
6.5 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 1
6.6 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 2
6.7 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 2
6.8 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 2
6.9 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 1 พรอมสงผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 7

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 หลอ คาน – พื้นชั้นหลังคา
7.2 หลอ เสาชั้นหลังคา
7.3 ติดตั้งเสาเหล็ก รับโครงหลังคา
7.4 ติดตั้ง โครงหลังคา
7.5 ฝง SLEEVE , ฝงทอ CONDUIT , ฝงอุปกรณงานระบบทุกระบบ สวนทีต่ องฝงใน
คอนกรีตชั้นหลังคา
7.6 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 2
7.7 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นที่ 3
7.8 ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ 1
7.9 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 3
7.10 ติดตั้ง ทองาน ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 3
7.11 ทดสอบ (TEST) ทอระบบ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 2 พรอมสงผลทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8

จํานวนเงิน 4 % (รอยละสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 มุง วัสดุหลังคาพรอมติดตั้งฉนวนกันความรอน
8.2 หลอ เคานเตอร คสล. ชั้นที่ 3
8.3 กออิฐ ผนังติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม) ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
8.4 ฉาบปูน ภายในอาคาร ชั้นที่ 2
8.5 ทําพื้นหินขัดกับที่ ชั้นที่ 1 (พรอมขัดครั้งที่ 1)
8.6 ติดตั้ง ทอ CONDUIT และฝงกลองรับปลั๊ก, สวิตช ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
8.7 ติดตั้ง ทอ ประปา-สุขาภิบาล ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
8.8 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นที่ 3 พรอมสงผลทดสอบ
8.9 ติดตั้ง ทอน้ํายาระบบปรับอากาศและทอระบายอากาศ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
8.10 ทดสอบ (TEST) ทอน้ํายา ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พรอมสงผล
ทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

-6งวดที่ 9

จํานวนเงิน 10 % (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
9.1 ฉาบปูนภายในอาคาร ชั้นที่ 3 และ ชั้นดาดฟา
9.2 ปูพื้น และ กรุผนัง กระเบื้องเคลือบ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
9.3 ปู พื้นหินขัดสําเร็จรูป ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3 (พรอมขัดครั้งที่ 1)
9.4 ติดตั้ง วัสดุผิวพื้น–ผิวผนัง ภายในอื่นๆ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3,ชั้นดาดฟาและ
สวนที่เหลือ
9.5 ติดตั้ง ทอน้ําฝนแนวดิ่ง งานสุขาภิบาล
9.6 ทดสอบ (TEST) ทอระบบประปา-สุขาภิบาล ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ พรอมสงผล
ทดสอบ
9.7 รอยสาย ไฟฟางานระบบไฟฟา และ ระบบสื่อสาร ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2,ชั้นที่ 3 ,ชั้นดาดฟา
และสวนที่เหลือ
9.8 ติดตั้ง เครื่องเปาลมเย็น (FCU) และ พัดลมระบายอากาศ ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
9.9 ติดตั้งพัดลมโคจร ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และ ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 10

จํานวนเงิน 18 % (รอยละสิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
10.1 ฉาบปูน ภายนอกอาคารทั้งหมด
10.2 ติดตั้ง วงกบและกรอบบานประตู – หนาตาง อลูมิเนียม ชั้นที่ 1 , ชั้นที่ 2,ชั้นที่ 3,
ชั้นดาดฟา
10.3 ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ 1 ,ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3 และสวนที่เหลือ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงาน
ระบบ)
10.4 ติดตั้ง บานประตู ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3
10.5 ติดตั้ง งานครุภัณฑทํากับที่ ชั้นชั้นที่ 1,ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 (ยกเวนครุภัณฑลอยตัวสั่งซื้อ)
10.6 ติดตั้ง สุขภัณฑ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 ,ชั้นที่ 3
10.7 ติดตั้ง ดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ชั้นที่ 3, ชั้นดาดฟาและสวนที่เหลือ
10.8 ติดตั้ง สายเมนไฟฟา
10.9 ติดตั้ง ตู LOAD CENTER
10.10 ติดตั้ง ตู MDB ระบบไฟฟา
10.11 ติดตั้ง หมอแปลงไฟฟา (TRANSFORMER)
10.12 ติดตั้ง เครื่องสูบน้ํา (BOOSTER PUMP) พรอมชุดควบคุม
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)
จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
11.1 ติดตั้ง บัวเชิงผนังทั้งหมด
11.2 ทาสีรองพื้น ภายในและภายนอกอาคาร
11.3 ติดตั้ง วัสดุผิวผนัง ภายนอก ทั้งหมด
11.4 ติดตั้ง อุปกรณภายในหองน้ํา ทั้งหมด
11.5 ติดตั้ง กระจก

งวดที่ 11

-711.6 ติดตั้ง ระบบปองกันฟาผา
11.7 ติดตั้ง สัญญาณแจงเพลิงไหม
11.8 ติดตั้ง ระบบโทรศัพท (ถามี)
11.9 ติดตั้ง ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (ถามี)
11.10 ติดตั้ง ระบบสัญญาณโทรทัศน (ถามี)
11.11 ติดตั้ง ระบบกลองวงจรปด (ถามี)
11.12 ติดตั้ง ระบบเสียงประกาศ (ถามี)
11.13 กอสราง รางระบายน้ํารอบอาคาร
11.14 กอสราง บอพักน้ํา (MH) และ บอดักกลิ่น
11.15 ติดตั้งวางทอระบายน้ําเสีย ภายนอกอาคาร
11.16 ตอเชื่อมระบบของงานทุกระบบทั้งหมด (เพื่อเตรียมทดสอบ)
11.17 ทดสอบ (TEST–RUN) ระบบตาง ๆ ของงานระบบ ทัง้ หมด (ครบทุกระบบงาน)
11.18 สงผลการทดสอบระบบ ทุกระบบ โดยมีวิศวกรประเภทสามัญวิศวกรของระบบตาง ๆทุก
ระบบรับรองในผลการทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)
งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 6 % (รอยละหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
12.1 ติดตั้ง งานสแตนเลส ทัง้ หมด
12.2 ติดตั้ง ถังดับเพลิง
12.3 ติดตั้ง(วางในตําแหนง) ครุภัณฑ (สวนลอยตัวสั่งซื้อ)
12.4 ทาสีภายในและภายนอก
12.5 ปรับแกไขรายละเอียดความเรียบรอยของงานระบบตางๆ ทุกระบบ หลังจากการ
ทดสอบระบบ (กรณีที่มีการคลาดเคลื่อนและตองแกไขใหตรงตามขอกําหนด)
12.6 สงเอกสารคูมือการใชงานอุปกรณของงานระบบตาง ๆ ทุกระบบพรอมฝกอบรม
เจาหนาที่ของผูวาจางจนเขาใจการใชงาน
12.7 สงแบบแปลน ที่กอสรางจริง (AS – BUILT DRAWING) ของงานระบบตาง ๆ ทุก
ระบบและ แบบแปลนแสดงแนวลวด พื้น POST TENSION
12.8 ทําความสะอาดอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคาร
และไดทําการกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ
รายการและสัญญา ทุกประการ
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 30 วัน)
7. วงเงินในการจัดจาง
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 68,158,600 บาท (หกสิบแปดลานหนึ่งแสนหาหมื่นแปดพัน
บาทถวน) ราคากลางของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนเงิน 52,316,000 บาท
(หาสิบสองลานสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) ซึ่งเปนราคาทีไ่ ดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และ
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว

-8๘. เงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ
๘.๑ พื้นที่กอสรางโดยสภาพเปนพื้นที่วางไมมีสิ่งปลูกสรางกีดขวาง มีสภาพตามธรรมชาติ การ
กําหนดระดับ +๐.๐๐ จะดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา จะดําเนินการเมื่อลงนามสัญญา
และกําหนดผัง และสามารถสงมอบสถานที่เมื่อไดลงนามสัญญาจาง
๘.๒ แหลงน้ําสําหรับใชดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา มีระบบประปา
ผูรับจางสามารถใชโดยติดตั้งมิเตอรและจายตามมาตรวัดและมูลคาที่ตกลงกับทางราชการ
๘.๓ แหลงจายกระแสไฟฟา ผูรับจางสามารถใชไฟโดยตอจากระบบไฟฟาของโรงพยาบาล
ธั ญ ญารั ก ษ ส งขลา โดยติ ด ตั ้ง มิ เ ตอร แ ละจ า ยตามาตรวั ด และมู ล ค า ตามราคาของการไฟฟ า (รวมค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
๘.๔ พืน้ ทีส่ ําหรับใหกอสรางอาคารสํานักงานควบคุมการกอสรางของผูร ับจาง มีพื้นทีอ่ ยูใ กล
บริเวณที่กอสรางภายในบริเวณโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
๘.๕ เสนทางสําหรับขนสงวัสดุกอสราง หรืออื่นๆ สามารถใชถนนภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ
สงขลาได กํ า หนดให เ ดิ น (หากมี ก ารชํ า รุ ด เนื ่อ งจากผลการขนส ง วั ส ดุก อ สร า งของผู รั บ จ า ง ผู รับ จ า งต อ ง
ดําเนินการซอมแซมใหมีสภาพเดิมหลังเสร็จสิ้นโครงการ)
-------------------------------------ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ
(นายณรงค อภิกุลวณิช)
รองอธิบดีกรมการแพทย
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาววันทนา แจงประจักษ)
ผูอํานวยการกองคลัง กรมการแพทย
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นายธวัช ลาพินี)
รักษาการในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นายดิเรก อัสสรัตนะ)
ผูแทนกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

