
 
 
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการจ้างติดตั้งระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ (Negative Pressure) 

ห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 

----------------------------------------- 
 ๑. ความเป็นมา 
                     โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  มีความประสงค์จะติดตั้งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ (Negative Pressure) ห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโค
วิด-๑๙ ซึ่งก าลังระบาดและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นในขณะนี้ ตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด  
 
       ๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงระบบระบายอากาศในห้องผ่าตัด เป็นระบบปรับอากาศความดันลบ เพ่ือ
ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
  ๒.๒ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-๑๙ 

 
 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 
        ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
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 ๔. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ด าเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (Negative Pressure) ห้องผ่าตัด ชั้น ๓ อาคาร
พิเคราะห์และบ าบัดโรค ตามแบบที่ก าหนด (แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา, แบบก่อสร้างและรายการประกอบ
แบบ) ตามที่แนบ 
    ๕. ระยะเวลาก าหนดยืนราคา 
 ก าหนดยืนราคานับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน 
 ๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ก าหนดเวลาด าเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน.....๙๐........ วัน นับจากวันเริ่มท างานตามสัญญา  โดย
ช าระเงินค่าจ้างเป็น    ๒  งวด  
 ๗. เงื่อนไขการช าระเงิน   แบ่งเป็น ๒ งวดงาน             
 งวดที ่๑ เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินในสัญญาจ้าง 
           จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑.๑ ปิดกั้นพ้ืนที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๑.๒ รื้อถอนผนังภายในพ้ืนที่ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๑.๓ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมส าหรับระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ ๕๐% 
 ๑.๔ ติดตั้งระบบท่อลมแล้วเสร็จ ๕๐% 
 ๑.๕ ตัดต่อระบบท่อน้ าเย็นแล้วเสร็จ ๕๐% 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 งวดที๒่ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินในสัญญาจ้าง 
           จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑ ติดตั้งเครื่องเติมอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๒ ติดตั้งเครื่องระบายอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๓ ติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมท้ังหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๔ ติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมส าหรับระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๕ ติดตั้งระบบท่อลม แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๖ ตัดต่อระบบท่อน้ าเย็นและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๗ ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐% 
 ๒.๘ ทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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 ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ๘.๑ ก าหนดระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่องของงาน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ราชการได้รับ
มอบงาน และหากมีการช ารุดหรือขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานระบบปรับอากาศความดันลบได้ อันเกิดจากการ
ผลิตหรือติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาแก้ไขให้เรียบร้อย ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับการแจ้งติดต่อจาก
โรงพยาบาลฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
  ๘.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งช่างผู้ช านาญงาน ในแต่ละระบบ มาบ ารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ด ีเป็นประจ าทุก ๔ เดือน ภายในระยะเวลา ๒ ปี รวมอย่างน้อย ๖ ครั้ง 
 ๙. วงเงินในการจัดหา 
 ราคากลางของการจัดจ้าง ครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่ง
เป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 ๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ส านักงานส่งก าลังบ ารุง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  
ถนนตากสิน  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  โทร.  ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔  
 
 น.อ.          สนธิเดช  ศิวิไลกุล           ประธาน 
               (สนธิเดช  ศิวิไลกุล) 
 น.อ.         คัมภีร์  วงษ์สุวรรณ     กรรมการ 
               (คัมภีร์  วงษ์สุวรรณ)   
 ร.ท.         ศิริพงษ์  พุทธเจริญ กรรมการ 
                  (ศิริพงษ์  พุทธเจริญ) 
      คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและราคากลาง 
     
   
                                           


