แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕๘ /๒๕๖๔
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้้าจากหม้อไอน้้าและท่อเมนไอน้้ากลับ
ของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
----------------------------------------๑. ความเป็นมา
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้้าจากหม้อไอน้้าและท่อเมนไอน้้ากลับ ของเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า
กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ เพื่อเปลี่ยนท่อเมนไอน้้าใหม่ทดแทนของเดิมที่มีสภาพช้ารุด มีรอยรั่ว จากการ
ใช้งานมานาน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีสภาพช้ารุด ไม่เหมาะแก่การใช้งาน
๒.๒ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากท่อเมนจ่ายไอน้้าที่มีอุณหภูมิสูง
๒.๓ เพื่อให้อุปกรณ์จ่ายไอน้้ามีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก้ า หนด ตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส้านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้บริการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรประเภท หม้อไอน้้า

(๒)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้้าและท่อเมนไอน้้ากลับของเครื่องซัก
ผ้า เครื่องอบผ้าและเครื่องรีดผ้า ในวงเงินไม่ต่้ากว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อสัญญา และ
เป็นผลงานที่ดี ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ส่งมอบผลงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ รพ.ฯ เชื่อถือ โดยยื่นส้าเนา
หนังสือรับรองผลงานและส้าเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานใน
วันยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งน้าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการก่อนวันท้าสัญญา(วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการ)
๔. สถานทีด่ ้าเนินการ
แผนกซักฟอก อาคารกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์
ทหารเรือ
๕. ขอบเขตงานจ้าง
๕.๑ ติดตั้ง Support รองรับท่อเมนจ่ายไอน้้าและท่อเมนไอน้้ากลับ ทั้งภายในห้องเครื่องก้าเนิด
ไอน้้าและภายในโรงซักผ้า จ้านวนทั้งหมด ๔๐ จุด(ชุด)
๕.๒ ติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้้าขนาด ๓ นิ้ว ภายในห้องเครื่องก้าเนิดไอน้้า ระยะ ๒๔ เมตร

(๓)

๕.๓ ติดตั้งเดินท่อเมนไอน้้ากลับขนาด ๒ นิ้ว ภายในห้องเครื่องก้าเนิดไอน้้า ระยะ ๒๔ เมตร
๕.๔ ติดตั้งเดินท่อเมนจ่ายไอน้้ากลับขนาด ๓ นิ้ว ภายในโรงซักผ้า ระยะ ๗๒ เมตร
๕.๕ ติดตั้งเดินท่อเมนไอน้้ากลับขนาด ๒ นิ้ว ภายในโรงซักผ้า ระยะ ๙๖ เมตร
๕.๖ ท่อ เมนจ่ า ยไอน้้ า และท่อ ไอน้้ ากลั บทั้ งหมด ติดตั้ งต่ อท่อ กัน ด้ว ยวิธีก ารเชื่อ มเพื่อความ
แข็งแรงทนทานสูงสุด
๕.๗ ทดสอบแรงดันในท่อที่ติดตั้งเดินใหม่ด้วยการอัดแรงดันที่ ๑.๕ เท่าของการใช้งานจริงเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง เพื่อทดสอบว่าไม่มีการรั่ว โดยมีเจ้าหน้าที่ห รือผู้แทนของทางโรงพยาบาลเข้าร่วม
ทดสอบ
๕.๘ หุ้ ม ฉนวนใยแก้ ว ครอบท่ อ ทั้ ง หมดตามขนาดของท่ อ ในแต่ ล ะจุ ด และหุ้ ม พั น ด้ ว ยแผ่ น
อลูมิเนียมเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานความร้อน
๕.๙ เปลี่ยนอุปกรณ์สตีมเข้าเครื่องซักผ้าทั้ง ๔ เครื่อง จ้านวน ๔ ชุด
๕.๑๐ เปลี่ยนอุปกรณ์ลดแรงดันสตีมเข้าเครื่องอบผ้าทั้ง ๖ เครื่อง จ้านวน ๑ ชุด
๕.๑๑ เปลี่ยนอุปกรณ์สตีมเข้าเครื่องอบผ้าทั้ง ๖ เครื่อง จ้านวน ๖ ชุด
๕.๑๒ เปลี่ยนอุปกรณ์สตีมออกจากเครื่องอบผ้า (ชุดสตีมแทร็ป) ทั้ง ๖ เครื่อง จ้านวน ๖ ชุด
๕.๑๓ เปลี่ยนอุปกรณ์สตีม (ชุดสตีมแทร็ป) ปลายท่อสตีม จ้านวน ๒ ชุด
๕.๑๔ เปลี่ยนอุปกรณ์สตีมที่ต่อเข้ากับเครื่องจักร, ท่อสตีมและท่อรีเทิร์น จ้านวน ๑ ชุด
๖. เงื่อนไขอื่นๆ
๖.๑ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเดินท่อในต้าแหน่งที่เหมาะสมและง่ายต่อการบ้ารุงรักษา กรณีเกิด
ปัญหาระยะและแนวท่อเดิมกับท่อใหม่ รวมถึงเวลาการท้างานล่วงเวลาหรือวันหยุด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนในกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
๖.๒ วัสดุอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๖.๓ กรณีจะต้องมีวัสดุสิ้นเปลืองในการเปลี่ยน เช่น ลวดเชื่อม เทปพันเกลียว เปอร์มาเท็กซ์
ข้อต่อ เป็นต้น ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและเปลี่ยนให้จนแล้วเสร็จใช้งานได้ดี
๖.๔ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บเศษวัสดุและท้าความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงานและส่งมอบ
พื้นที่คืนให้กับโรงพยาบาล
๖.๕ ต้องรั บประกัน ผลงานและวัส ดุอุปกรณ์ที่เปลี่ ยน เป็นเวลา ๕ ปี นับถัดจากวันตรวจรับ
เรี ย บร้ อย ถ้าเกิดความเสี ย หาย ผู้ รับ จ้ างจะต้องมาซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น รวมทั้งค่าอะไหล่
หลังจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์
๖.๖ ในระยะประกัน ตามข้อ ๖.๕ หากเกิดการช้ารุดบกพร่องจากการใช้งานปกติ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเข้าท้าการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ใช้งานได้ตามปกติภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
และหากไม่เข้าท้าการแก้ไขตามที่ก้าหนด ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการปรับวันละไม่เกิน ๐.๑% ของราคาค่าจ้าง
จนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จ

(๔)

๗. ระยะเวลาในการด้าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน
๘. วงเงินในการจัดจ้าง
ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้ น
๙๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๙. หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินการ
ส้านักงานส่งก้าลังบ้ารุง กองอ้านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔ นาวาตรี วันชัย บูรณพัฒนพงษ์
พลเรือตรี นิธิ พงศ์อนันต์
(นิธิ พงศ์อนันต์)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
กรมแพทย์ทหารเรือ

