
 
 
 
 

ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี  ๕๖/๒๕๖๒ 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการจ้างปรับปรุงพ้ืนที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ชั้น๑ อาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 

----------------------------------------- 
 ๑. ความเป็นมา 

                     โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงชั้น๑ อาคาร 
๑๐๐ ป ีกิจการกรมแพทย์ทหารเรือ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โดยให้มีความพร้อม
ของสถานที่เพ่ือรองรับกับกลุ่มผู้ป่วยและผู้มารับบริการให้ได้รับการบริการที่ดี  
       ๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑ เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่บริเวณชั้น๑ ของอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ เป็นที่ตั้ง 

                               ของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

  ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว 

  ๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่และขยายงานการบริการให้รองรับปริมาณของผู้ป่วยมารับบริการที่มากขึ้นทุกปี 

                             และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ 

 ๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
  ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



  (๒) 
 
 
        ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา                ไว้
กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รพ.ฯ เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 



  (๓) 
 
 
 ๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอรายชื่อมัณฑนากร ระดับภาคีสถาปนิกหรือสูงกว่า ใน
สาขาตกแต่งภายใน อย่างน้อย ๑ คน พร้อมแนบเอกสารรับรอง (บัตรประจ าตัวประชาชน,ใบประกอบ
วิชาชีพ...ฯ) และเอกสารรับรองในการด าเนินการควบคุมดูแลงานนี้ตลอดสัญญา ให้ยื่นมาพร้อมในวัน
เสนอราคา 
 ๔. ขอบเขตการด าเนินงาน 
  ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ชั้น๑ อาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์
ทหารเรือ ตามแบบที่ก าหนด (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา, แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ,
เอกสารแนบท้ายสัญญา) ตามที่แนบ 
    ๕. ระยะเวลาก าหนดยืนราคา 
  ก าหนดยืนราคานับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วนั 
 ๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
  ก าหนดเวลาด าเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน.....๑๒๐........ วัน นับจากวันเริ่มท างานตามสัญญา  
โดยช าระเงินค่าจ้างเป็น     ๗   งวด รายละเอียดตาม ผนวก ก.  
 ๗. วงเงินในการจัดหา 
 ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  
๑๗,๕๐๐,๐๐๐  บาท  (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๘.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
  ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์
ทหารเรือ  ถนนตากสิน  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม เสนอข้อคิดเห็น  วิจารณ์  
หรือข้อเสนอแนะ เป็นลายลักษณ์อักษร   โดยเปิดเผยตัว  ระบุชื่อ  นามสกุลจริง  ที่อยู่จริง และหมายเลข
โทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ โดยติดต่อ นาวาตรี วันชัย  บูรณพัฒนพงษ์ ทาง อีเมล์ :    wanchai73@gmail.com        
  สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วย 
   
                                                                    (ลงชื่อ) พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ 
                      (สุมิตร  แดงดีเลิศ)  
                                                                         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   
                                                                                   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 


