ประกาศกรมการแพทย
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารผูปวยหนักและผูปวยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กรมการแพทย โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร
ผูปวยหนักและผูปวยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตําบลขามใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๔๓๘,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่รอยสามสิบแปดลานสามแสนบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการแพทย ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๒๒๒,๑๖๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สองรอยยี่สิบสองลานหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันหกรอยหาสิบบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่ รมการแพทยเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก
รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ
ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘
มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระ
เงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.uboncancer.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๕ ๓๑๙๖๕๐ ตอ ๗๖๑๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔
การจางกอสรางอาคารผูปวยหนักและผูปวยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง
ตามประกาศ กรมการแพทย
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
กรมการแพทย โดยโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางกอสราง อาคารผูปวยหนักและผูปวยใน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ ๔๐๕ ถนนคลังอาวุธ ตําบลขาม
ใหญ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ แบบกอสรางอาคารผูปวยหนักและผูปวยใน ๓๐๐ เตียง แบบเลขที่ ๑๑๐๓๙ จํานวน ๑
ชุด
๑.๑๐ แบบกอสรางอาคารผูปวยหนักและผูปวยใน ๓๐๐ เตียง ปรับแบบชั้น ๑-๓
เปน INTERVENTION และOR โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี แบบเลขที่ ๑๑๐๓๙/๖๒ จํานวน ๑ ชุด
๑.๑๑ รายการประกอบแบบกอสรางอาคารผูปวยหนักและผูปวยใน ๓๐๐ เตียง ตามแบบ
เลขที่ ๑๑๐๓๙ + อาคารผูปวยหนักและผูปวยใน ๓๐๐ เตียง ปรับแบบชั้น ๑-๓ เปน INTERVENTIONและ OR โรง
พยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตามแบบเลขที่ ๑๑๐๓๙/๖๒ เอกสารเลขที่ ข.๑๓๒/ก.ย./๖๓ จํานวน ๑๐ แผน

๑.๑๒ มาตรฐานการกอสรางอาคารของกองแบบแผน พ.ศ.๒๕๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๑๓ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณกอสราง พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๑ เลม
๑.๑๔ งานสถาปตยกรรม รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หนาตางอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ ก.ย./๕๓ รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๑๕ มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก(๑) STANDARD DETAILS FOR REINFORCED
CONCRETE เอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ จํานวน ๓ แผน
๑.๑๖ งานวิศวกรรมโครงสราง ขอกําหนดและรายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะระบบแหง
(DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓ ขอกําหนดและรายละเอียดการทําเสาเข็มเจาะระบบเปยก (Wet
Process) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./ ๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๑๗ ขอกําหนดในการเจาะสํารวจดิน เอกสารเลขที่ ก.๘๘/มิ.ย./๖๑ จํานวน ๑๖ แผน
๑.๑๘ งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบนํ้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓ รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดนํ้าเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL
TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๑๙ งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและ
สื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๒๐ รายการประกอบแบบการแกไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต (FL) เปนหลอดไฟชนิด
LED เอกสารเลขที่ ก.๗๗/มิ.ย./๖๑ จํานวน ๖ แผน
๑.๒๑ งานวิศวกรรมเครื่องกล รายละเอียดขอกําหนดลิฟตขนสง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/
ก.ย./๕๓ รายละเอียดขอกําหนดอุปกรณ ระบบกาซทางการแพทย เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓ รายละเอียด
ขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓ รายละเอียด
ขอกําหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดนํ้าเย็น (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/
ก.ย./๕๓ รายละเอียดขอกําหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนยชนิดปรับปริมาณนํ้ายาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่
ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓ จํานวน ๑ เลม
๑.๒๒ แบงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง เอกสารเลขที่ ๑๗๑/ก.ย./๖๓
จํานวน ๑๓ แผน
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการกอสราง ใหใชรายละเอียดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
เนื้องาน เทานั้น
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๒๒๒,๑๖๕,๖๕๐.๐๐ บาท (สองรอยยี่สิบสองลานหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันหกรอยหาสิบบาทถวน)
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่ รมเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑,๐๙๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๒,๒๑๖,๕๖๕.๐๐ บาท (ยี่สิบ
สองลานสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหารอยหกสิบหาบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งเปนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที๑่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีก่ รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร
รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ
เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ซึ่งเปนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จํานวนเงิน ๒.๐๖% (รอยละสองจุดศูนยหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง และ
๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
๑.๒ ปกผัง
๑.๓ เจาะสํารวจดิน
๑.๔ ทํางานเสาเข็มเจาะไดไมนอยกวา ๕๐%
๑.๕ ขนยายดินเสาเข็มเจาะ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๖๕ วัน)
งวดที่ ๒

จํานวนเงิน ๒.๑๙% (รอยละสองจุดหนึ่งเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒.๑ ทํางานเสาเข็มเจาะสวนที่เหลือ
๒.๒ ทดสอบความสมบูรณเสาเข็มเจาะ
๒.๓ ทดสอบการรับนํ้าหนักเสาเข็มเจาะ
๒.๔ ขนยายดินเสาเข็มเจาะ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๓

จํานวนเงิน ๑.๔๒% (รอยละหนึ่งจุดสี่สองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๓.๑ กอสรางฐานรากและหลอเสาตอมอไดไมนอยกวา ๕๐%

ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)
งวดที่ ๔

จํานวนเงิน ๑.๔๘% (รอยละหนึ่งจุดสี่แปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๔.๑ กอสรางฐานรากและหลอเสาตอมอสวนที่เหลือ
๔.๒ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๕

จํานวนเงิน ๑.๖๔% (รอยละหนึ่งจุดหกสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๕.๑ หลอคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
๕.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๑
๕.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๒
๕.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๒
๕.๕ หลอทางลาด,บันไดขึ้นชั้นที่ ๑
๕.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๑
๕.๗ ทําระบบปองกันและกําจัดปลวก (ถามี)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๖

จํานวนเงิน ๑.๕๖% (รอยละหนึ่งจุดหาหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๖.๑ หลอคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๒
๖.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๒
๖.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๓
๖.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๓
๖.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๖.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๗

จํานวนเงิน ๑.๕๙% (รอยละหนึ่งจุดหาเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๗.๑ หลอคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ ๓
๗.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๓
๗.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๔
๗.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๔

๗.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๗.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)
งวดที่ ๘

จํานวนเงิน ๒.๖๙ % (รอยละสองจุดหกเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๘.๑ หลอคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ ๔
๘.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๔
๘.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้น ชั้นที่ ๕
๘.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๕
๘.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๔
๘.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ ๔
๘.๗ กออิฐผนังชั้นที่ ๑
๘.๘ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายในชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๙

จํานวนเงิน ๓.๓๒ % (รอยละสามจุดสามสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๙.๑ หลอคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๕
๙.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๕
๙.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
๙.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๖
๙.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๗
๙.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีตชั้นที่ ๕
๙.๗ กออิฐผนังชั้นที่ ๒
๙.๘ เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในและทอดับเพลิงชั้นที่ ๒
๙.๙ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๑
๙.๑๐ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๑
๙.๑๑ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๐

จํานวนเงิน ๓.๓๕ % (รอยละสามจุดสามหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๑๐.๑ หลอคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๖

๑๐.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๖
๑๐.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
๑๐.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๗
๑๐.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๖
๑๐.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๖
๑๐.๗ กออิฐผนังชั้นที่ ๓
๑๐.๘ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๓
๑๐.๙ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๒
๑๐.๑๐ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๒
๑๐.๑๑ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๑๑

งวดที่ ๑๒

จํานวนเงิน ๓.๔๖ % (รอยละสามจุดสี่หกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๑๑.๑ หลอคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๗
๑๑.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๗
๑๑.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ ๘
๑๑.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๘
๑๑.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๗
๑๑.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๗
๑๑.๗ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
๑๑.๘ กอผนังอิฐชั้นที่ ๔
๑๑.๙ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๔
๑๑.๑๐ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๓
๑๑.๑๑ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๓
๑๑.๑๒ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
จํานวนเงิน ๓.๖๕ % (รอยละสามจุดหกหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๑๒.๑ หลอคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๘
๑๒.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นที่ ๘
๑๒.๓ หลอผนัง คสล. ถึงระดับชั้นดาดฟา
๑๒.๔ หลอเสารับชั้นดาดฟา
๑๒.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๘

๑๒.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นที่ ๘
๑๒.๗ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๒
๑๒.๘ กอผนังอิฐชั้นที่ ๕
๑๒.๙ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๑
๑๒.๑๐ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๕
๑๒.๑๑ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๔
๑๒.๑๒ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๔
๑๒.๑๓ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๔
๑๒.๑๔ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๑ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๑๓

จํานวนเงิน ๓.๕๘ % (รอยละสามจุดหาแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๑๓.๑ หลอคาน - พื้น คสล. ชั้นดาดฟา
๑๓.๒ หลอพื้น POST TENSION ชั้นดาดฟา
๑๓.๓ หลอผนัง คสล. สวนที่เหลือ
๑๓.๔ หลอเสารับชั้นหลังคาคลุม
๑๓.๕ หลอบันไดขึ้นดาดฟา
๑๓.๖ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตางๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นดาดฟา
๑๓.๗ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๓
๑๓.๘ กอผนังอิฐชั้นที่ ๖
๑๓.๙ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๒
๑๓.๑๐ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๖
๑๓.๑๑ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๕
๑๓.๑๒ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๕
๑๓.๑๓ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๕
๑๓.๑๔ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

จํานวนเงิน ๒.๙๓ % (รอยละสองจุดเกาสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๑๔.๑ หลอคาน – พื้น คสล. ชั้นหลังคาหลุม
๑๔.๒ เดินทอและฝง SLEEVE ของงานระบบตาง ๆ สวนที่จําเปนตองฝงใน
คอนกรีต ชั้นหลังคาคลุม
๑๔.๓ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก – มุงหลังคา

๑๔.๔ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๔
๑๔.๕ กอผนังอิฐชั้นที่ ๗
๑๔.๖ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑ (ยกเวนปูกระเบื้องยาง)
๑๔.๗ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้น ๑
๑๔.๘ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๓
๑๔.๙ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายในชั้นที่ ๗
๑๔.๑๐ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๖
๑๔.๑๑ เดินทองานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๖
๑๔.๑๒ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๖
๑๔.๑๓ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๑๕

งวดที่ ๑๖

จํานวนเงิน ๒.๖๕ % (รอยละสองจุดหกหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูจางไดทําการ
๑๕.๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๕
๑๕.๒ กอผนังอิฐชั้นที่ ๘
๑๕.๓ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๒ (ยกเวนปูกระเบื้องยาง)
๑๕.๔ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๒
๑๕.๕ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๔
๑๕.๖ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายในชั้นที่ ๘
๑๕.๗ เดินทอพรอมสายไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๗
๑๕.๘ เดินทองานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้นที่ ๗
๑๕.๙ เดินทองานระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๗
๑๕.๑๐ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
๑๕.๑๑ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๑,๒
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
จํานวนเงิน ๓.๑๔ % (รอยละสามจุดหนึ่งสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูจางไดทําการ
๑๖.๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๖
๑๖.๒ กออิฐผนังสวนที่เหลือ
๑๖.๓ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๓ (ยกเวนปูกระเบื้องยาง)
๑๖.๔ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๓
๑๖.๕ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๕
๑๖.๖ ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๑,๒
๑๖.๗ เดินทอระบบสุขาภิบาลและทอดับเพลิงภายในสวนที่เหลือ
๑๖.๘ เดินทอพรอมสายไฟภายในสวนที่เหลือ

๑๖.๙ เดินทองานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศสวนที่เหลือ
๑๖.๑๐ เดินทองานระบบแกสทางการแพทยสวนที่เหลือ
๑๖.๑๑ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
๑๖.๑๒ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๓-๔
๑๖.๑๓ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๑๗

จํานวนเงิน ๒.๗๑ % (รอยละสองจุดเจ็ดหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๑๗.๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๗
๑๗.๒ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๔ (ยกเวนปูกระเบื้องยาง)
๑๗.๓ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๔
๑๗.๔ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๖
๑๗.๕ ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๓,๔
๑๗.๖ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
๑๗.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ ชั้นที่ ๑,๒
๑๗.๘ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๕-๖
๑๗.๙ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๘

จํานวนเงิน ๒.๖๓ % (รอยละสองจุดหกสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๑๘.๑ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๘
๑๘.๒ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๕ (ยกเวนกระเบื้องยาง)
๑๘.๓ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๕
๑๘.๔ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๗
๑๘.๕ ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๕,๖
๑๘.๖ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๗ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
๑๘.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ ชั้นที่ ๓,๔
๑๘.๘ ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ ๗,๘
๑๘.๙ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๑๙

จํานวนเงิน ๓.๐๑ % (รอยละสามจุดศูนยหนึ่งของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๑๙.๑ ฉาบปูนภายในสวนที่เหลือ
๑๙.๒ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๖ (ยกเวนกระเบื้องยาง)

๑๙.๓ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๖
๑๙.๔ บุกระเบื้องผนัง, บุหินแกรนิต ชั้นที่ ๘
๑๙.๕ ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๑๙.๖ ติดตั้งฝาเพดาน ชั้นที่ ๘ (ยกเวนสวนที่ติดขัดกับงานกอสรางสวนอื่น)
๑๙.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ ชั้นที่ ๕,๖
๑๙.๘ ฉาบปูนภายนอกสวนที่เหลือ
๑๙.๙ ติดตั้งบานประตู-หนาตางพรอมอุปกรณ ชั้น ๑,๒
๑๙.๑๐ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๔
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)
งวดที่ ๒๐

จํานวนเงิน ๒.๕๘ % (รอยละสองจุดหาแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๒๐.๑ ติดตั้งสุขภัณฑ ชั้นที่ ๗,๘
๒๐.๒ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๗ (ยกเวนกระเบื้องยาง)
๒๐.๓ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๗
๒๐.๔ ติดตั้งกระเบื้องยางมวน ชั้นที่ ๑,๒
๒๐.๕ ติดตั้งบัวเชิงผนัง ชั้นที่ ๑,๒
๒๐.๖ ติดตั้งบานประตู-หนาตางพรอมอุปกรณ ชั้นที่ ๓,๔
๒๐.๗ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๕
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๒๑

จํานวนเงิน ๔.๓๓ % (รอยละสี่จุดสามสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๒๑.๑ ปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๘ และสวนที่เหลือ (ยกเวนกระเบื้องยาง)
๒๑.๒ ทําพื้นหินขัดกับที่พรอมบัวเชิงผนังหินขัดกับที่ ชั้นที่ ๘
๒๑.๓ ติดตั้งกระเบื้องยางมวน ชั้นที่ ๓,๔
๒๑.๔ ติดตั้งบัวเชิงผนัง ชั้นที่ ๓,๔
๒๑.๕ ติดตั้งบานประตู-หนาตางพรอมอุปกรณ ชั้นที่ ๕,๖
๒๑.๖ ติดตั้งงานกระจก ชั้นที่ ๑,๒
๒๑.๗ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๖
๒๑.๘ ติดตั้งดวงโคมไฟฟา,สวิทซ,เตารับ และอุปกรณงานไฟฟาสื่อสาร ชั้นที่ ๑,๒
๒๑.๙ ติดตั้งอุปกรณระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๑,๒
๒๑.๑๐ ติดตั้งผนัง HPL กั้นบริเวณพักผูปวยสามัญ ชั้นที่ ๓,๔
๒๑.๑๑ ติดตั้งเอาเลทระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๑,๒
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๒

จํานวนเงิน ๕.๒๗ % (รอยละหาจุดสองเจ็ดของเงินสัญญาจาง)

จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๒๒.๑ ติดตั้งกระเบื้องยางมวน ชั้นที่ ๕,๖
๒๒.๒ ติดตั้งบัวเชิงผนัง ชั้นที่ ๕,๖
๒๒.๓ ติดตั้งบานประตู-หนาตางพรอมอุปกรณ ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๒๒.๔ ติดตั้งงานกระจก ชั้นที่ ๓,๔
๒๒.๕ ทาสีรองพื้นภายในชั้นที่ ๑,๒
๒๒.๖ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๗
๒๒.๗ ติดตั้งดวงโคมไฟฟา,สวิทซ,เตารับ และอุปกรณงานไฟฟาสื่อสาร ชั้นที่ ๓,๔
๒๒.๘ ติดตั้งอุปกรณระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๓,๔
๒๒.๙ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ ๑,๒ (ยกเวนหองแยกโรค)
๒๒.๑๐ ติดตั้งผนัง HPL กั้นบริเวณพักผูปวยสามัญ ชั้นที่ ๕,๖
๒๒.๑๑ ติดตั้งเอาเลทระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๓,๔
๒๒.๑๒ ติดตั้งราวบันได, ราวกันตกระเบียง ชั้นที่ ๑-๔
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๒๓

จํานวนเงิน ๔.๘๔ % (รอยละสี่จุดแปดสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจายไดทําการ
๒๓.๑ ติดตั้งกระเบื้องยางมวน ชั้นที่ ๗,๘
๒๓.๒ ติดตั้งบัวเชิงผนัง ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๒๓.๓ ติดตั้งงานกระจก ชั้นที่ ๕,๖
๒๓.๔ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๓,๔
๒๓.๕ ทาสีทับหนาภายใน ชั้นที่ ๑,๒
๒๓.๖ ติดตั้งครุภัณฑจัดจางหรือสั่งทํา ชั้นที่ ๘
๒๓.๗ ติดตั้งดวงโคมไฟฟา,สวิทซ,เตารับ และอุปกรณงานไฟฟาสื่อสาร ชั้นที่ ๕,๖
๒๓.๘ ติดตั้งอุปกรณระบบดับเพลิง ชั้นที่ ๕,๖
๒๓.๙ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๓,๔
๒๓.๑๐ ติดตั้งผนัง HPL กั้นบริเวณพักผูปวยสามัญ ชั้นที่ ๗,๘
๒๓.๑๑ ติดตั้งเอาเลทระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๕,๖
๒๓.๑๒ ติดตั้งราวบันได, ราวกันตกระเบียง ชั้นที่ ๕-๘
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๔

จํานวนเงิน ๓.๙๖% (รอยละสามจุดเกาหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒๔.๑ ติดตั้งงานกระจก ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๒๔.๒ ติดตั้งงานระบบกันซึมหลังคา
๒๔.๓ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๕,๖
๒๔.๔ ทาสีทับหนาภายใน ชั้นที่ ๓,๔

๒๔.๕ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๑,๒,๓
๒๔.๖ ติดตั้งดวงโคมไฟฟา,สวิทซ,เตารับ และอุปกรณงานไฟฟาสื่อสาร สวนที่เหลือ
๒๔.๗ ติดตั้งอุปกรณระบบดับเพลิงสวนที่เหลือ
๒๔.๘ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๕,๖
๒๔.๙ ติดตั้งถังเก็บนํ้าดาดฟา,ถังนํ้ารอน
๒๔.๑๐ ติดตั้งเอาเลทระบบแกสทางการแพทย ชั้นที่ ๗,๘
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๒๕

จํานวนเงิน ๖.๖๗% (รอยละหกจุดหกเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒๕.๑ ติดตั้งเครื่องสูบนํ้า ทุกชนิด
๒๕.๒ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ชั้นที่ ๗,๘
๒๕.๓ กอสรางบอพักนํ้าเสีย,ทอ คสล.ระบายนํ้าเสีย
๒๕.๔ ติดตั้งลิฟท
๒๕.๕ ทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๒๕.๖ ทาสีทับหนาภายใน ชั้นที่ ๕,๖
๒๕.๗ ทาสีรองพื้นภายนอก ชั้นที่ ๔,๕,๖
๒๕.๘ ทาสีทับหนาภายนอก ชั้นที่ ๑,๒,๓
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๖

จํานวนเงิน ๗.๗๗% (รอยละเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒๖.๑ ติดตั้งระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงสวนที่เหลือ
๒๖.๒ ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสวนที่เหลือ
๒๖.๓ ติดตั้งตูควบคุมระบบไฟฟาทั้งหมด
๒๖.๔ ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
๒๖.๕ ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
๒๖.๖ กอสรางถังบําบัดนํ้าเสียพรอมอุปกรณ
๒๖.๗ ทาสีทับหนาภายใน ชั้นที่ ๗,๘ และสวนที่เหลือ
๒๖.๘ ทาสีรองพื้นภายนอกสวนที่เหลือ
๒๖.๙ ทาสีทับหนาภายนอก ชั้นที่ ๔,๕,๖
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๒๗

จํานวนเงิน ๘.๖๖% (รอยละแปดจุดหกหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒๗.๑ จัดวางครุภัณฑจัดซื้อชั้นที่ ๑-๔
๒๗.๒ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทไดไมนอยกวา ๕๐%

๒๗.๓ ติดตั้งผนังระบายอากาศเกล็ดอลูมิเนียมไดไมนอยกวา ๕๐%
๒๗.๔ ติดตั้งผนังเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดไดไมนอยกวา ๕๐%
๒๗.๕ ติดตั้งงานระบบไฟฟา
๒๗.๖ ติดตั้งงานระบบแกสทางการแพทย
๒๗.๗ ทาสีทับหนาภายนอกสวนที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๒๘ (สุดทาย) จํานวนเงิน ๖.๘๖% (รอยละหกจุดแปดหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒๘.๑ ตกแตงงานผิวพื้น
๒๘.๒ ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิทสวนที่เหลือ
๒๘.๓ ติดตั้งผนังระบายอากาศเกล็ดอลูมิเนียมสวนที่เหลือ
๒๘.๔ ติดตั้งผนังเกล็ดอลูมิเนียมกันแดดสวนที่เหลือ
๒๘.๕ จัดวางครุภัณฑจัดซื้อ ชั้นที่ ๕-๘
๒๘.๖ ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบโทรศัพท
๒๘.๗ ติดตั้งระบบแจงเพลิงไหม
๒๘.๘ ติดตั้งระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศนรวมแบบดิจิตอล
๒๘.๙ ติดตั้งระบบปองกันฟาผา
๒๘.๑๐ ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
๒๘.๑๑ ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย
๒๘.๑๒ ติดตั้งระบบ DISTRIBUTED TIME SYSTEM
๒๘.๑๓ ติดตั้งระบบเรียกพยาบาล
๒๘.๑๔ ติดตั้งระบบการเขาออกประตูอัตโนมัติ
๒๘.๑๕ ติดตั้งครุภัณฑระบบเสียง
๒๘.๑๖ สงมอบครุภัณฑระบบแกสทางการแพทย
๒๘.๑๗ ทําการทดสอบงานทุกระบบ
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา ๔๐ วัน)
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันทีก่ รมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา
เสียหายใดๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ รมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ
๕ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๓.๒ ชางเชื่อมไฟฟา
๑๓.๓ ชางติดตั้งและเดินสายไฟภายในอาคาร
๑๓.๔ ชางไม(กอสราง)
๑๓.๕ ชางทอและสุขภัณฑ
๑๓.๖ ชางกอสรางอิฐ
๑๓.๗ ชางฉาบปูน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
กรมการแพทย
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

