
  
 
  
 

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจ้างบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค 

อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค 
ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕                                                  

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 
----------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 
              โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ได้จัดประกวดราคาจ้างบ ารุงรักษาระบบ
วิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ของอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค เนื่องจากทั้ง ๒ 
อาคาร เป็นอาคารขนาดใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย ระบบต่างๆ ภายใน
อาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น ระบบ
ต่างๆนี้จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพ่ือให้อุปกรณ์และระบบต่างๆท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคงทนถาวร ขณะนี้ใกล้หมดสัญญา จึงมีความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างต่อไปอีก ๑ ปี ตาม
สัญญาเดิมและมีการเพ่ิมรายละเอียดของงานเพ่ิมขึ้นตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคของโรงพยาบาล อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา (Utilities Available To Use)  

 ๒.๒ เพ่ือให้การบริหารงานระบบวิศวกรรมอาคาร สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เก่ียวข้อง  
 ๒.๓ เพ่ือให้มีการใช้อุปกรณ์สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน 
  ๒.๔ เพ่ือให้มีผู้ท าหน้าที่เฉพาะในการตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ประจ าวัน   การบ ารุงรักษาตามรอบ 
และการซ่อมแซมอุปกรณ์  (Building Operation & Maintenance) 
  ๒.๕ เพ่ือให้มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุงรักษาเพียงพอเหมาะสม  
 
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 



  (๒) 
 
 
 ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   
 ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด้านการรับจ้างดูแลบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและ
สาธารณูปโภค ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission International Accreditation) อย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทั้งสามอย่าง ในวงเงินไม่ต่ ากว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา และเป็นผลงานที่ดี 
ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส าเนา
หนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานใน
วันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งน าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันท าสัญญา(ต่อสัญญาไม่
ต้องยื่น)  
๔. สถานที่ตั้ง  
 อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรม
แพทย์ทหารเรือ  
 
 



  (๓) 
 
 
 
๕. คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้าง  
 ๕.๑ ผู้รับจ้าง ที่จดทะเบียนในประเทศไทยโดยประกอบธุรกิจด้านบริหารงานระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคาร และมีผลงานที่ด าเนินการให้ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001:2015 ในการบริหารจัดการ บ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร และมีผลงานที่แล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๓ ปี วงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อสัญญาไม่ต้องยื่น)  
 ๕.๒ ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกร/เจ้าหน้าที่ระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/เทคโนโลยี
ก่อสร้าง/อุตสาหการ จ านวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า/
เครื่องยนต์/เทคนิคเครื่องกล มีประสบการณ์ ๒ ปีขึ้นไป และตามมาตรฐานฝีมือแรงงานก าหนด จ านวน ๖ คน 
โดยต้องน าหลักฐานมาแสดง  
 ๕.๓ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการซ่อม บ ารุงรักษา บริหารจัดการโดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลกับ
ระบบวิศวกรรมอาคาร หรือ ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานอ้างอิงงานระบบไฟฟ้าและ
สื่อสาร, งานระบบปรับอากาศ EIT, NFPA (งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย), ASTM, ISO, JCI (ระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น ระบบ ENV, ระบบ Infection Control)  
 ๕.๔ ผู้รับจ้าง ต้องมีระบบบริหารข้อมูล Software CMMS (Computerize Maintenance 
Management Software Management on Web base) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บประวัติงานซ่อม งาน
บ ารุงรักษา การจัดท ารายงาน 
 ๕.๕ ผู้รับจ้าง ต้องใช้ QR Code ในการลงทะเบียนอุปกรณ์ และสามารถตรวจสอบประวัติ
อุปกรณไ์ด้ผ่าน QR code 
 
๖. ข้อก าหนดในการจ้าง  
 ๑. ผู้รับจ้าง ต้องด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดหาบุคลากร สาขาวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริหารปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ให้ได้
มาตรฐานตามขอบเขตงานที่ก าหนด 
  ๑.๒ ท าการตรวจเช็คซ่อม และบ ารุงรักษางานระบบประกอบอาคารและควบคุมการใช้งาน
ระบบประกอบอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีรายละเอียดก าหนดดังนี้ 
  ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร  
  ๑. ระบบไฟฟ้า 
   ๑.๑ หม้อแปลงไฟฟ้าก าลัง 
  ๑.๒ ตู้สวิทย์อัตโนมัติเมน (MDB) 
  ๑.๓ แผงสวิทย์อัตโนมัติย่อย (Load Center) 
  ๑.๔ สวิทย์ตัดตอน 
 
 



   (๔) 
 
 
  ๑.๕ ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
  ๑.๖ กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย 
  ๑.๗ รางเดินสาย 
  ๑.๘ สายไฟฟ้า 
  ๑.๙ บัสดัก (Bus Duct) 
  ๑.๑๐ การป้องกันไฟและควันลาม 
  ๑.๑๑ โคมไฟฟ้าและอุปกรณ ์
  ๑.๑๒ สวิทย์และเต้ารับ 
  ๑.๑๓ ระบบสายดิน 
  ๑.๑๔ ระบบป้องกันฟ้าผ่า  
 ๒. ระบบโทรศัพท์ 
 ๓. ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้   
 ๔. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)  
 ๕. ระบบเรียกพยาบาล (nurse call system) 
 ๖. ระบบเสียงตามสาย 
 ๗. ระบบกล้องวงจรปิด  
 ๘. ระบบ MATV 
 ๙. ระบบไฟฟ้าส ารอง (UPS) 
 ๑๐. ระบบประตูอัตโนมัติ (Auto Door) 
 ๑๑. ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบไฟวิ่ง) 
 ระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและระบบสุขาภิบาล  
 (๑) งานท่อและข้อต่อระหว่างท่อต่างๆ  
 (๒) งานระบบประปา  
 (๓) งานระบบระบายน้ าฝนและระบบระบายน้ าทิ้ง 
 (๔) งานระบบสุขาภิบาล  
 
 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  
 (๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Unit)  
 (๒) ระบบเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและชุดควบคุม (Fire Pump and Starter)  
 (๓) ระบบเครื่องสูบน้ าเสริมแรงดัน (Jockey Pump)  
 (๔) ระบบท่อดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection and Sprinkler)  
 (๕) Fire Hose Cabinet   
 (๖) Fire Extinguisher  
 (๗) ระบบอัดอากาศทางหนีไฟและช่องลิฟต์ 
 



  (๕) 
  
 
  
 ระบบปรับอากาศ  
 (๑) Chiller  
 (๒) Chiller Pump 
 (๓) Air Handing Unit 
 (๔) Fan Coil Unit 
 (๕) Split Type Air 
 
 ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 (๑) Aerator Pump  
 (๒) Submersible Pump  
 (๓) บ่อบ าบัดน้ าเสีย ระบบ UV  
 
 ระบบอากาศภายในห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค 
  (๑) Negative Pressure 
  (๒) Positive  Pressure  
 
 ๒. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือวัดและเครื่องมือที่จ าเป็น ในการซ่อมบ ารุงระบบต่างๆ ตาม
รายละเอียดก าหนดในเอกสารนี้  โดยจะต้องมีประจ าที่หน่วยงานตามความจ าเป็นในสภาพพร้อมใช้งาน  ทั้ง
ในช่วงปฏิบัติงานปกติและในยามฉุกเฉิน  และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ทั้ง นี้
รายการดังกล่าวเป็นเพียงความต้องการเบื้องต้น หากในความเป็นจริงการซ่อมบ ารุงจ าเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือ
หรือเครื่องวัดมากกว่านี้  ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดหามาเพ่ือให้การซ่อมบ ารุงเสร็จเรียบร้อยโดยเร็ว  ส่วนวัสดุ
สิ้นเปลืองต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จัดหาเอง 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของผู้ว่าจ้างอย่างถูกต้องรัดกุมและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุ  
ประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 ๔. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาอย่างเคร่งครัด 
 ๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการท า ๕ ส. ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๖. ผู้รับจ้างต้องจัดการงานรับแจ้งซ่อมที่เป็นระบบ โดยจัดท าแบบฟอร์มการรายงานการแจ้งซ่อม 
เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้แจ้งกับงานซ่อมได้เป็นอย่างดี 
 ๗. ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมตรวจสอบบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ตามระยะเวลา ให้พร้อมใช้ได้อยู่เสมอ 
 ๘. ผู้รับจ้างต้องบริหารงานอะไหล่ ทั้งส ารองคลัง และไม่ส ารองคลัง และช่วยจัดหาอะไหล่ให้ทาง
โรงพยาบาลฯ ในบางกรณ ี
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 ๙. ผู้รับจ้างต้องติดตามและรายงานข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวกับกับงานวิศวกรรมอาคาร 
 ๑๐. ผู้รับจ้างต้องจัดท ารายงาน การจัดการพลังงาน และแนวทางลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า 
น้ าประปา โดยระบบต้องท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อผู้ใช้บริการและโรงพยาบาลฯ 
 ๑๑. ผู้รับจ้างต้องท าการจัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารทั้งหมด เอกสารงานระบบวิศวกรรมอาคาร
ส่วนต่างๆ ประวัติการซ่อมบ ารุง เอกสารการปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารและสถานที่ทั้งหมด ให้เป็น
ระเบียบและคอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ให้ถูกต้องตลอดเวลาตามข้อก าหนด 
 ๑๒. ข้อก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการและควบคุมก ากับ เพ่ือให้งานระบบวิศวกรรม
อาคาร มีคุณภาพ มาตรฐาน  ดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้อาคารที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการวิชาชีพ มีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

โดยถือประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก  

๗.ลักษณะการด าเนินงาน  
 ด าเนินการซ่อมและบ ารุงรักษา แบบไม่รวมอะไหล่ 
 ๗.๑ มีเจ้าหน้าที่ประจ า ๒๔ ชั่วโมงทุกวัน เพ่ือด าเนินการ  
 ๗.๒ มีการจัดการระบบงานแจ้งซ่อม (Day To Day Operation)  
 ๗.๓ มีการซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่ก าหนด (Preventive Maintenance)  
 ๗.๔ มีการซ่อมบ ารุงตามแนวโน้มสภาพของอุปกรณ ์(Predictive Maintenance)  
 ๗.๕ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับในประเทศไทยและมาตรฐานรับรอง JCI, ISO 
และมาตรฐานระบบที่เก่ียวข้องต่างๆ เช่น มาตรฐาน IEC, ASHRAE, EIT, NFPA  
               ๗.๖ ติดตามและรายงานข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมอาคาร ให้โรงพยาบาลฯ
ทราบ  
 ๗.๗ การจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน และหาแนวทางลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ประปา โดยระบบต้องท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อผู้ใช้บริการและโรงพยาบาล  
              ๗.๘ เป็นผู้ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีสัญญาบริการ
เฉพาะงานในระบบวิศวกรรมประกอบอาคารกับโรงพยาบาลฯ เช่น บริษัทฯ บ ารุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็น
ต้น  
๘. ประเภทของการให้บริการ  
 ๘.๑ งานซ่อม (Repair) คืองานที่ต้องด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขตามใบรายการแจ้งซ่อม
ประจ าวัน เพ่ือให้ระบบวิศวกรรมให้กลับมาใช้งานได้ตามสภาพปกติ  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจาก
ความสามารถซ่อมแซมได้ โดยบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือของบริษัทฯ หรือเป็นงานซ่อมแซมที่สามารถ
ปฏิบัติได ้โดยไม่รวมถึงการซ่อมใหญ่ (Overhaul) ดัดแปลงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งงานซ่อมแซม
ฉุกเฉินที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องเพ่ือให้ระบบวัสดุอุปกรณ์ในระบบสามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบ ารุง  
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 ๘.๒ งานบ ารุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) คืองานที่บริษัทฯ จะต้องด าเนินการ
จัดท าตารางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกันประจ าปีให้กับโรงพยาบาลฯ โดยจะจัดให้มีการปฏิบัติตาม
แผนงานบ ารุงเชิงป้องกันให้ครบถ้วน ต่อชนิดของอุปกรณ์ รวมทั้งท าการรักษาความสะอาดของห้องเครื่อง 
อุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมทั้งหมด ซึ่งทั้งนี้งานดังกล่าวมิได้รวมถึง งานที่
โรงพยาบาลฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความช านาญเฉพาะทางในผลิตภัณฑ์ในการ
บ ารุงรักษาอยู่เดิมแล้ว  
 ๘.๓ งานตรวจเช็คอุปกรณ์ประจ าวัน และเก็บข้อมูล คืองานที่บริษัทฯ จะต้องท าการตรวจเช็ค
และเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ในระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
   o ตารางการตรวจเช็คสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ประเภทรายวัน, รายเดือน, รายปี  

   o ตารางการบันทึกค่าการใช้พลังงานของอุปกรณ์ (ถ้ามี)  

   o บันทึกการซ่อมแซม บ ารุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ  

   o เก็บข้อมูลประวัติการซ่อม บ ารุงรักษา  
 ๘.๔ งานวางแผนและบริหารระบบ  
   o จัดท าบัญชีรายการเครื่องมือและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร  

   o วางแผนการบ ารุงรักษา และด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์งานระบบวิศวกรรม 
ตามมาตรฐาน IEC, ASHRAE, EIT, NFPA, ASTM, ISO และมาตรฐาน JCI  

   o วางแผนและทดสอบงานระบบวิศวกรรมประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย และรายงานผลการทดสอบให้โรงพยาบาลทราบ  

   o ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมด้านต่างๆ  เช่น 
ระบบไฟฟ้า ระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น  

   o ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรม วางแผนป้องกันและแผน
รองรับเมื่อเกิดเหตุการณ ์พร้อมทั้งแนะน า เสนอแผนการบริหารจัดการ (Action plan)  

   o ประสานงานและทบทวนการใช้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งการใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ  

   o ประสานงานซ่อมแก้ไขระบบวิศวกรรมที่ช ารุด และค้นหาสาเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ า  

   o ประสานงาน ก ากับดูแล ติดตามรายงานของบริษัทภายนอก ที่โรงพยาบาลได้ท าสัญญาซ่อม
บ ารุงรักษาอุปกรณเ์ฉพาะทาง ของระบบวิศวกรรมอาคาร เช่น สัญญาบ ารุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น  

   o จัดท ารายการส ารองอะไหล่และอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมอาคารที่จ าเป็น  

   o จัดท าแผนการเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนประจ าปี  
   o ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบวิศวกรรมอาคาร  
   o รายงานผลการด าเนินงานบริหารจัดการระบบวิศวกรรม ต่อคณะกรรมการของโรงพยาบาล 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบทุกเดือน 
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๙. แผนการท างานทั่วไป  
 ๑. ผู้รับจ้างต้องจัดวิศวกร และเจ้าหน้าที่ประจ าอยู่ที่โรงพยาบาลให้เพียงพอต่อความต้องการ
(วิศวกรประจ าหน่วยงาน ๒ คน และช่างเทคนิค ๖ คน) ในเวลา ๐๘๐๐ – ๑๗๐๐ ในวันท าการของราชการ  
 ๒. ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าที่โรงพยาบาล ระหว่างเวลา ๑๗๐๐ – ๐๘๐๐  รวมทั้ง
วันหยุดราชการ  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จ านวน ๒ คน 
 ๓. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสภาพความปลอดภัย เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและรายงานโรงพยาบาล   
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 ๔. ผู้รับจ้างต้องแสดงแผนงานบ ารุงรักษา (Preventive Maintenance) ให้ แก่โรงพยาบาล 
 ๕. ผู้รับจ้างต้องก าหนดความถี่การบ ารุงรักษาตามค าแนะน าของผู้ผลิตและความเหมาะสมของ
อุปกรณ์แต่ละระบบ โดยให้สอดคล้องกับกระบวนการมาตรฐานคุณภาพ  ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนอะไหล่ตาม
ระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะน า 
 ๖. ผู้รับจ้าง ต้องให้บริการตรวจเช็ค และซ่อมอุปกรณ์ท่ีเสียตามท่ีได้รับแจ้งตลอด ๒๔ ชั่วโมง    
 ๗. ผู้รับจ้าง ต้องจัดท ารายงานการปฏิบัติงานรายเดือน ส่งให้แก่โรงพยาบาล  
 ๘. ผู้รับจ้างต้องด าเนินการด้านเอกสารการปฏิบัติงานในการบ ารุงรักษาให้สอดคล้องกับ     
ข้อก าหนดมาตรฐานในการบริหารคุณภาพสากล ISO หรือ HA หรือ JCI 
 ๙. ผู้รับจ้างต้องสรุปการปฏิบัติ ข้อมูล และปัญหาให้แก่โรงพยาบาล พร้อมแนวทางในการ 
แก้ปัญหา 
๑๐. รายการเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
 ๑๐.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบฟอร์มการรายงานให้กับโรงพยาบาล  
 ๑๐.๒ ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจรายการ (Inventory) ระบบวิศวกรรมอาคาร  
 ๑๐.๓ ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อปี 
 ๑๐.๔ ขอบเขตงานไม่รวม การท าความสะอาดถังเก็บประปา การดูดกากตะกอน ของเสีย 
อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์และอุปกรณ์ของร้านค้าหรือที่ใช้ในร้านค้าในบริเวณของโรงพยาบาลฯ  
 
๑๑. เงื่อนไขประกอบการว่าจ้าง 

 ๑. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.๑ รายชื่อบุคลากร 
 ๑.๒ จ านวนบุคลากรพร้อมต าแหน่ง 
 ๑.๓ วุฒิการศึกษา 
 ๑.๔ ประวัติการท างาน 
 ๑.๕ ใบรับรองแพทย์ 
 
 



  (๙) 
 
 
 
 ๒. วิศวกรต้องเข้ามาปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉินได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๓. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนตัวบุคลากรของผู้รับจ้างเมื่อทางผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่และผู้รับจ้างจะต้องหาบุคลากรมาแทนทันท ี
 ๔. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญาจ้าง 
 ๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย หรือชุดแบบฟอร์มของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงาน โดยให้มีป้าย
ชื่อผู้ปฏิบัติงานหรือชื่อของผู้รับจ้างปรากฏให้เห็นชัดเจน 
 ๖. ผู้ว่าจ้างจะประเมินการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นรายเดือนหากพบว่าการประเมินดังกล่าวไม่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดเป็นเวลา ๓ เดือน ติดต่อกัน   ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ 
 ๗. หากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้าง ปรับปรุงการท างานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง  และ
ผู้รับจ้าง ไม่ด าเนินการแก้ไข ภายใน ๗ วัน และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างทราบ ผู้ว่าจ้างจะมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงการท างานในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นครั้งที่ ๒  และหากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการแก้ไข
ภายใน ๓ วัน  และไม่ชี้แจงเหตุผลที่สมควรให้ผู้ว่าจ้างทราบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์คิดค่าปรับความเสียหายจากผู้
รับจ้างโดยท าการหักจากหลักประกันสัญญาหรือมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้ 
 ๘. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของพนักงานของผู้รับจ้าง  
  ๙. ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ช าระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และ ค่าใช้จ่ายส าหรับสาธารณูปโภคอ่ืนๆ และ 
อะไหล่ชิ้นส่วน รวมทั้งน้ ามันดีเซล ที่จ าเป็นต่อการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร 
 ๑๐. ผู้ว่าจ้างจะจัดหาพื้นที่ในอาคารเพื่อใช้เป็นส านักงานและสถานที่ ปฏิบัติงานช่างของผู้
รับจ้าง 

 ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะอนุญาตให้ผู้รับจ้างท าการตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ เพ่ือความปลอดภัย
ความจ าเป็นร่วมกับการตรวจสอบตามข้อก าหนดแห่งกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้า, 
สถาบันวิชาชีพ และผู้ผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 ๑๒. ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบในทันทีเป็นหนังสือ เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลฯ เกี่ยวกับการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ และการให้บริการของผู้รับจ้างภายใต้สัญญา
นี้ 

๑๒. การรับประกันการปฏิบัติงาน  
 ๑๑.๑ อัตรางานบ ารุงรักษาแล้วเสร็จตามแผน ไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ % ตามรอบสัญญา 
 ๑๑.๒ งานซ่อม ปิดได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง (ไม่นับงานที่รออนุมัติอะไหล่) ไม่ต่ ากว่า ๗๐ % 
 
๑๓. ระยะเวลาในการจัดจ้าง  
      ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๕  รวม ๑๒ เดือน  
 
 
 



 (๑๐) 
 
 
 
๑๔. ก าหนดเวลาช าระค่าจ้าง เป็นรายเดือน  
๑๕. วงเงินในการจัดจ้าง 
 ราคาในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๗,๖๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหม่ืนบาท
ถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
๑๖. หน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการ  
       ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔ นาวาตรี วันชัย  บูรณพัฒนพงษ์ 
 
 น.ท.         ชัยวัตร  แสงสว่าง          ประธาน 
   
 น.ต.  วันชัย  บูรณพัฒนพงษ์          กรรมการ 
   
 น.ต.    แสนชัย  กลัดกลาง          กรรมการ 
   
                                                   คณะกรรมการราคากลางและขอบเขตงาน 
 
   
 
  
   
 
 
                                                              
 

 
 

 

 

 

 



 (๑๑) 

 

 

เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

 ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.มีความประสงค์จะต่อสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบ
วิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภค ของอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค  ตั้งแต่ ๑ ต.ค.
๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔ และได้เจรจากับบริษัทเรื่องขอบเขตงานเพ่ิมเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือให้โรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ได้รับประโยชน์สูงสุด ตามข้อตกลงดังนี้ (คงเดิม) 
 ๑. ข้อ ๙ แผนการท างานทั่วไป ๑. ในวงเล็บ เพ่ิมเจ้าหน้าที่รับแจ้ง (Admin) จ านวน ๑ คน 
 ๒. ข้อ ๖. ข้อก าหนดในการจ้าง เพ่ิมหัวข้อ ระบบห้องเครื่องอัดอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
เครื่องดูดสุญญากาศรวม และถังจ่ายออกซิเจนเหลว ต่อจากระบบอากาศภายในห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค 
ดังนี้ 
 ระบบห้องเครื่องอัดอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เครื่องดูดสุญญากาศรวม และถังจ่ายออกซิเจนเหลว 
 (๑) ระบบห้องเครื่องผลิต Air compressure pipeline, Suction pipeline (เฉพาะในห้อง
เครื่องผลิต)  
 (๒) ระบบก๊าซทางการแพทย์ส ารองใช้ (Mandifold) 
 (๓) ระบบถังจ่าย Liquid Oxygen 
 ๓. ในข้อ ๗ ลักษณะการด าเนินงาน เพ่ิมข้อ ๗.๙ รายงานระยะเวลาด าเนินการซ่อมท า 
(Response time) ลงผ่านระบบสารสนเทศให้ฝ่ายผู้จ้างรับทราบและตรวจสอบได้ 
 ๔. ในข้อ ๑๑. เงื่อนไขประกอบการว่าจ้าง เพ่ิมเติมข้อ ๘.ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระท าของพนักงานของผู้รับจ้าง และจัดท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยใน
เรื่องนี้เพ่ือรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้าง ทุนประกันไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้า
ล้านบาทถ้วน) 
 ๕. มีการตรวจสภาพน้ าเสียที่ควบคุมพารามิเตอร์ส าคัญ ในแต่ละกระบวนการบ าบัด  เช่นความ
เป็นกรดด่าง ค่าออกซิเจน(DO) สี ปริมาณตะกอน(V30)และอุณหภูมิ เพื่อให้ระบบมีความไวต่อการปรับเปลี่ยน
คุณภาพน้ าทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๑๒) 
 
 
 
 
ขอบเขตงานเพิ่มเติมในการต่อสัญญา งป.๖๕ 
 ๑. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรและมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรรม 
สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล หรือมีประสบการณ์การท างานระบบวิศวกรรมฯ ในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๓ ปี 
เพ่ือให้การบ ารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารและสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน ต้องใช้วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ิมเติมตามข้อ ๕.๒ 
 ๒. เมื่อมีการซ่อม ให้บริษัทจัดหาราคาอะไหล่มาตรฐานของดีลเล่อร์มาเสนอ รพ.ฯ ด้วย 
 ๓. บริษัทจะแก้ไขน้ าหยดจากทางเดินระบบปรับอากาศ เฉพาะจุดวิกฤตที่มีน้ าไหลซึมมากๆ ชั้น๕ 
อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก รพ.ฯ รวมเปลี่ยนฝ้าให้ด้วย 
 ๔. บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูดกากตะกอนของเสียในบ่อบ าบัด ตามข้อ ๑๐.๔ 
 
   น.ท.       ชัยวัตร  แสงสว่าง             ประธาน 
 น.ต.       วันชัย  บูรณพัฒนพงษ์ กรรมการ 
 น.ต.        แสนชัย  กลัดกลาง    กรรมการ 
                                                   คณะกรรมการราคากลางและขอบเขตงาน 


