ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๙/๒๕๖๒
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างปรับปรุงอาคารตึกอานวยการ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ)
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
----------------------------------------๑. ความเป็นมา
ศูนย์สุ ขภาพ (คลองมอญ) สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความ
ประสงค์ที่จะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกอานวยการ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) ในส่วนของห้องหัตถการและฉุกเฉิน
งานตรวจรักษาโรค ซึ่งมีสภาพเก่า ให้มีสภาพดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบและ
รายการที่กาหนด
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงห้องหัตถการและฉุกเฉิน งานตรวจรักษาโรค ให้มีสภาพดีเหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน
๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการดูแลรักษาผู้ป่วย
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนด ตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

(๒)

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา
ไว้
กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา ภายในระยะเวลา ๕ ปีนับจากวัน
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รพ.
ฯ เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ กิ จ การร่ ว มค้ า จะต้ อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรณีการยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า ต้องดาเนินการดังนี้
(๑) การจาหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า ต้องดาเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย ในกรณี
การดาวน์โหลดเอกสารให้กิจการร่วมค้าที่ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐต้องเป็นผู้ที่ดาวน์
โหลดเอกสาร จึ ง จะมี สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอในนามกิ จ การร่ ว มค้ า ดั ง นั้ น กิ จ การร่ ว มค้ า ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคาจะดาวน์โหลดเอกสารหรือไม่ก็ได้ โดยไม่มีผลต่อการเสนอราคาในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

(๓)

(๒) กรณีการแจกจ่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า ต้องดาเนินการดาวน์โหลดเอกสารทุกราย จึงจะมีสิทธิในการเข้ายื่น
ข้อเสนอในนามกิจการร่ วมค้า และกิจการร่วมค้าต้องมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่ว มค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ
๓.๑๒ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๔. ขอบเขตการดาเนินงาน
ดาเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกอานวยการ ศูนย์สุขภาพ (คลองมอญ) ตามแบบที่กาหนด
(แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา, แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ) ตามที่แนบ
๕. ระยะเวลากาหนดยืนราคา
กาหนดยืนราคานับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน
กาหนดเวลาดาเนิน งานแล้วเสร็จ ภายใน.....๙๐........ วัน นับจากวันเริ่มทางานตามสัญญา
โดยชาระเงินค่าจ้างเป็น ๔ งวด
๗. วงเงินในการจัดหา
ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ส านั ก งานส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็ จ พระปิ่ น เกล้ า กรมแพทย์
ทหารเรือ ถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔
(ลงชื่อ) พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ
(สุมิตร แดงดีเลิศ)
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ

