
ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ประกวดรำคำจ้ำงปรับปรุงอำคำรห้องคลอด  

ส ำหรับโรงพยำบำลนำบอนจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ควำมเป็นมำ 

ด้วยโรงพยาบาลนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับแจ้งจัดสรรงบเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด โดยเป็นเงินจากงบค่าบริการทางดารแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ลงค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัดเป็นเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท(แปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) และเงินบ ารุงโรงพยาบาลนาบอน ปี ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่ง-แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวม
เป็นเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงอาคารห้องคลอดให้มีความเหมาะสมส าหรับใช้ในกิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลนาบอน  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

3. เป้ำหมำยของโครงกำร 
ด าเนินการปรับปรุงอาคารห้องคลอด ส าหรับใช้ในกิจกรรมให้บริการของโรงพยาบาลนาบอน  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  
 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินโครงกำร 
 ๔.๑ งานที่ ๑ ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีพักรอบริเวณทางเชื่อมอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๒ งานที่ ๒ ด าเนินการติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณหน้าอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๓ งานที่ ๓ ด าเนินการทาสีอาคารห้องคลอดทั้งอาคาร จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๔ งานที่ ๔ ด าเนินการปรับปรุงห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพ จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๕ งานที่ ๕ ด าเนินการซ่อมแซมภายในอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๖ งานที่ ๖ ด าเนินการปรับปรุงหลังคาบริเวณระหว่างอาคาร จ านวน 1 งาน 
 ๔.๗ งานที่ ๗ ด าเนินการตกแต่งภายในอาคาร จ านวน ๑ งาน 
 ๔.๘ งานที่ ๘ ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  จ านวน ๓ เครื่อง  

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จภายใน  ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

6. งบประมำณ 
 วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๑,๐00,000.00  บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 
7. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ 

7.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
7.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
7.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
7.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

7.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
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ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

7.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7.7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

7.8. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลนาบอน  ณ  
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

7.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

7.10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
GovernmentProcurement : e - GP) .ของกรมบัญชีกลาง 

7.11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

7.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

7.13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก าหนด 

7.14. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ“กิจการร่วมค้า”หรือ“กิจการค้ารวม”ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้ารวมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าหรือ

กิจการค้ารวมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”หรือ“กิจการค้าร่วม” 

2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้ารวมไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าหรือค้ารวมทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าหรือค้ารวมได้มีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าหรือค้ารวมเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้า”หรือ “กิจการค้าร่วม”ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า
กิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วมที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 
8. ข้อก ำหนดด้ำนเอกสำรเสนอรำคำ 

8.1. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องน าเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

8.2. ผู้ยื่นเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ของ
ระบบที่เสนอใช้ในโครงการไปพร้อมกับเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอราคาต้องท าเครื่องหมายคุณลักษณะที่เสนอในแคตตาล็อกให้ตรงกับข้อก าหนดคุณลักษณะ
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เฉพาะที่โรงพยาบาลฯ ก าหนด หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงพยาบาลนาบอน จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นเสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาแสดงให้คณะกรรมการประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 

8.3. เงื่อนไขและรายละเอียดของเอกสารการเสนอราคาพร้อมข้อเสนอขอบเขตงาน และเอกสารประกอบ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

8.4. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องท าความเข้าใจในเอกสารทุกฉบับให้เป็นที่เข้าใจโดยชัดแจ้ง และไม่ว่ากรณีใดๆ 
ผู้ยื่นข้อเสนอราคายกขึ้นมาเป็นข้ออ้างอาศัยเหตุผลจากการที่ละเลยไม่ท าความเข้าใจในข้อความ
ดังกล่าว หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อความนั้น หรือโดยอ้างความส าคัญผิดในความหมายของ
ข้อความในเอกสารการประกวดราคาไม่ได้ 

 

9. กำรเสนอรำคำ 
9.1. ผู้เสนอราคาต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน ๖๐ วันนับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาและต้องก าหนดยืนราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
9.2. ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมไว้เรียบร้อยแล้วโดยค่าใช้จ่ายต่างๆ

ที่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดรายละเอียดแต่ไม่ได้ก าหนดแยกจากรายการในใบเสนอราคาอาทิเช่นการส ารวจพ้ืนที่
การจัดท ารายละเอียดของงานปรับปรุงอาคารห้องคลอดเป็นต้น ให้ถือว่ารวมอยู่ในรายการต่างๆที่ก าหนดในใบเสนอ
ราคาด้วยแล้ว 

 
10. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรเสนอรำคำ 

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอฯ ครั้งนี้โรงพยาบาลนาบอน  ขอสงวนสิทธิ์เลือกพิจารณาผลการ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ เกณฑร์าคา 

 
11. รำยละเอียดคุณสมบัติเฉพำะของงำนปรับปรุงอำคำรห้องคลอด 

  ๑๑.๑ งานที่ ๑ ด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีพักรอบริเวณทางเชื่อมอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 
ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่พักรอบริเวณทางเชื่อมอาคารห้องคลอด ตามแบบปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร

ห้องคลอด จ านวน ๑๒ หน้าและรายการใน BOQ ในส่วนงานที่ ๑ งานปรับปรุงพ้ืนที่พักรอบริเวณทางเชื่อมอาคาร
ห้องคลอด 
 ๑๑.๒ งานที่ ๒ ด าเนินการติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณหน้าอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 

ด าเนินการติดตั้งหลังคากันสาดบริเวณด้านหน้าอาคารห้องคลอดเป็นหลังคากันสาดโครงแสตนเลสเกรด 
๓๐๔ กว้าง ๓ เมตร มีความยาวรวม ๓๙  เมตรและติดตั้งแผ่นเมทัลชีตความหนาไม่น้อยกว่า 0.3 มม. รูปแบบ
ตามท่ีโรงพยาบาลนาบอนก าหนด และ ด าเนินการติดตั้งรางระบายน้ าฝนสแตนเลส ความหนาของแผ่นแสตนเลสไม่
น้อยกว่า 0.3 มม. เกรด 304 โดยมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ยาวรวม 69 เมตร พร้อม
รางระบายน้ าขนาด 4 นิ้วโดยมีระยะห่างของท่อระบายน้ าจากรางน้ าฝนลงคูระบายน้ าไม่เกินช่วงละ 13 เมตร 
พร้อมตะขอยึดรางระบายน้ าฝนเป็นแสตนเลสเกรด 304 
 ๑๑.๓ งานที่ ๓ ด าเนินการทาสีอาคารห้องคลอดทั้งอาคาร จ านวน ๑ งาน 
 งานทาสีอาคารห้องคลอดประกอบด้วย 
 1. ด าเนินการขัดล้างสีภายนอกเดิมของอาคารห้องคลอดทั้งอาคารหลังจากนั้นลงรองพ้ืนสีปูนเก่าต่อ
ด้วยทาสีภายนอกชนิดเช็ดล้างได้(สีโรงพยาบาลจะเลือกภายหลังโดยให้ทาเป็นรูปแบบตามที่โรงพยาบาลก าหนด) 
พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. 
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 ๒. ด าเนินการทาสีภายในอาคาร(สีโรงพยาบาลจะเลือกภายหลังโดยให้ทาเป็นรูปแบบตามที่โรงพยาบาล
ก าหนด) เป็นชนิดเช็ดล้างได้ พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. 
 ๓. ด าเนินการทาสีฝ้าเพดานภายในอาคารห้องคลอดตามที่โรงพยาบาลก าหนด พ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
140 ตร.ม. 
 ๔. ด าเนินการทาสีน้ ามันบริเวณระแนงรอบอาคาร , เชิงชายหลังคา , กรอบประตู-หน้าต่างและพ้ืนที่
อ่ืนๆ ตามท่ีโรงพยาบาลก าหนดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 145 ตร.ม.   
 ๑๑.๔ งานที่ ๔ ด าเนินการปรับปรุงห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพ จ านวน ๑ งาน 
 ด าเนินการปรับปรุงห้องกลุ่มงานประกันสุขภาพตามแบบปรับปรุงห้องกลุ่มงานประกัน มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ด าเนินการรื้อพ้ืนเดิมออกและติดตั้งพ้ืนไม้ลามิเนตชนิดกันน้ าความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. รูปแบบ
และสีเลือกภายหลังโดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43 ตร.ม.โดยรวมการเก็บขอบและอ่ืนๆให้เรียบร้อย 
 ๒. ด าเนินการรื้อชุดหน้าต่างเดิมออกแล้วติดตั้งชุดหน้าต่างใหม่ตามแบบก าหนดเป็นอลูมิเนียมอบขาว
ชนิดอย่างหนา จ านวน 2 ชุด 
 ๓. ด าเนินการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าตามรายการก าหนดและมีการเดินสายเมนจากตู้  MDB จากตึก
อาคารนาบอนร่วมใจมายังห้องกลุ่มงานประกัน 
 ๑๑.๕ งานที่ ๕ ด าเนินการซ่อมแซมภายในอาคารห้องคลอด จ านวน ๑ งาน 
 ด าเนินการติดตั้งโถส้วมตามที่โรงพยาบาลก าหนดและเปลี่ยนประตูห้องฝากครรภ์โดยเป็นอลูมิเนียมอบขาว
ชนิดอย่างหนารูปแบบตามที่โรงพยาบาลก าหนด 
 ๑๑.๖ งานที่ ๖ ด าเนินการปรับปรุงหลังคาบริเวณระหว่างอาคาร จ านวน 1 งาน 
 ด าเนินการปรับปรุงหลังคาบริเวณระหว่างอาคารห้องคลอดกับอาคารนาบอนร่วมใจตามแบบต่อเติมหลังคา
ระหว่างอาคารห้องคลอดกับอาคารนาบอนร่วมใจ จ านวน 2 แผ่นและตามรายการที่โรงพยาบาลก าหนด พร้อม
บันไดลงบริเวณพ้ืนที่ระหว่างอาคาร เป็นโครงสร้างสแตนเลสเกรด 304 รูปแบบตามที่โรงพยาบาลก าหนด 
 ๑๑.๗ งานที่ ๗ ด าเนินการตกแต่งภายในอาคาร จ านวน ๑ งาน 
 ด าเนินการติดตั้งเคาร์เตอร์ให้บริการ , โต๊ะท างาน , ชุดตู้พร้อมซิงค์ล้างจานพร้อมระบบท่อน้ า , เคาร์เตอร์
ให้บริการ , บอร์ดข้อมูลข่าวสาร โดยมีขนาด , ราคาและรูปแบบตามที่โรงพยาบาลก าหนด 
 ๑๑.๘ งานที่ ๘ ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  จ านวน ๓ เครื่อง 
 ด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาดตามระบุ
พร้อมติดตั้งขาแขวน , สายไฟ , เบรกเกอร์ , ท่อน้ ายาแอร์  , รางครอบท่อแอร์ ,ท่อน้ าทิ้ง และอุปกรณ์อ่ืนๆให้
สามารถใช้งานได ้เป็นไปตามจุดที่โรงพยาบาลก าหนด 
 ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ก่อนน ามาใช้และหาก
รูปแบบรายการใดไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนทางผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดและให้ถือว่าข้อ
สรุปผลการพิจารณาของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด 
 ๑๑.๙ ข้อก าหนดการด าเนินงาน 

1) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการส ารวจพื้นที่และด าเนินการตามเงื่อนไขทีผู่้ว่าจ้างก าหนด 
2) ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการก่อสร้างและหรือ ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ใดๆก่อนที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้

ความเห็นขอบคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์มิฉะนั้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนวัสดุ
อุปกรณ์รายการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบโดยที่ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด 

3) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งในพ้ืนที่ของโรงพยาบาลนาบอนตามรายละเอียด
รูปแบบการก่อสร้างและติดตั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นกรณีจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ก่อสร้างและติดตั้งผู้รับจ้างต้องเสนอเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ
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ก่อนด าเนินการทั้งนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถอ้างเอาระยะเวลาที่สูญเสียไปจากการพิจารณารายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
มาเป็นเหตุผลขอขยายสัญญาและไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด 

4) ความเสียหายต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือผู้อ่ืน เนื่องจากการท างาน
ของพนักงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เสร็จสิ้นโดยด่วนมิฉะนั้น ผู้ว่าจ้างจะระงับการจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ผู้รับจ้างจนกว่า ผู้รับจ้างเสนอได้ชดใช้ค่าเสียหายเสร็จสิ้นแล้ว  

5) หากมีการขัดแย้งกันในแบบรายละเอียด ข้อก าหนดต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาทางผู้ว่าจ้าง
จะเป็นผู้พิจารณาตัดสิน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาและระยะเวลาการด าเนินการ
จากสัญญา  

12. ก ำหนดเวลำส่งมอบงำน และเงื่อนไขกำรช ำระเงิน 
   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องด าเนินการปรับปรุงอาคารห้องคลอด จ านวน 1 งาน ที่ โรงพยาบาลนาบอน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จครบถ้วนทุกรายการภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ให้เริ่ม
ปฎิบัติงานตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑๒.๑ ก าหนดเวลาส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานจ้างปรับปรุงอาคารห้องคลอด จ านวน 1 งาน ภายในระยะเวลา 60 วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
๑๒.๒  การจ่ายเงินค่าจ้าง 

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นโดยจ่ายงวดเดียว 100%  

 
13. กำรรับประกัน และกำรบ ำรุงรักษำระบบ 

1) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานจ้างปรับปรุงอาคารห้องคลอดนับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา ๒ ปียกเว้นครุภัณฑ์รับประกันระยะเวลา 1 ปี 

2) ผู้รับจ้างฯต้องด าเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับแจ้งเหตุ เสียจาก
โรงพยาบาลหากเหตุเสียนั้นเกิดจากอุปกรณ์ช ารุด/เสียหายจากการใช้งานปกติผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข/
ซ่อมแซม/ปรับปรุงรวมทั้งน าอุปกรณ์เข้าติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน 7 วันท าการหลังจากได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้างหากไม่ด าเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ว่าจ้างจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02
ของมูลค่างานตามสัญญาโดยนับถัดจากวันที่ครบก าหนดการแจ้งแก้ไขงานจนถึงวันที่ผู้รับจ้างด าเนินการแก้ไขงาน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

3) กรณีผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ด าเนินการใดๆหลังจากรับแจ้งเหตุเสียผู้ว่าจ้างมีสิทธิจัดหา/ติดต่อผู้รับ
จ้างรายใหม่เข้าด าเนินการแทนโดยบรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าประกันผลงานที่ผู้รับจ้าง
น ามามอบไว้โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิต่อรองใดๆท้ังสิ้น 

 
14. ข้อก ำหนดเพิ่มเติม 

14.1. การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่อาคารเดียวกัน ต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ เป็นรุ่น
และยี่ห้อเดยีวกันทีมี่คุณลักษณะเฉพาะเดียวกันและมีความเข้ากันได้ในการใช้งานมาติดต้ังเท่านั้น 

14.2. การวินิจฉัยข้อผิดพลาดใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ปฏิบัติงานการติดตั้งและ
ควบคุมงานจะเป็นผู้วินิจฉัยเพ่ือน าเสนอผู้ว่าจ้าง เพ่ือก าหนดวิธีการ แก้ไข และผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

14.3. ผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียดและท าความเข้าใจในข้อก าหนดตลอดจนปัญหาขัดแย้ง หรือ 
ข้อความที่ไม่ชัดเจนต่างๆ ให้ถูกต้องเสียก่อนเมื่อผู้เสนอราคาเริ่มด าเนินการแล้วเกิดมีปัญหาจาก ข้อขัดแย้งหรือ
คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจนก็ตามแต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีหรือต้องด าเนินการตามหลัก เทคนิคผู้เสนอราคาจะต้องท า
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ทุกอย่างให้ถูกต้องเต็มท่ีและจะไม่เรียกร้องขอต่อสัญญาตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพ่ิมข้ึนทั้งสิ้น 
14.4. รูปแบบที่แสดงในแบบรูปสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความจ าเป็นเพื่อความถูกต้องเหมาะสม

และสวยงาม ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน แบบแสดงต าแหน่งต่างๆ แสดงเป็นแนวทาง
โดยประมาณเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคาตรวจสอบจากสถานทีจ่ริงก่อนการด าเนินการ 

14.5. งานใดที่มิได้ก าหนดในแบบรูป และรายการละเอียดรายการ แต่มีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกดิความสมบูรณ์ของระบบผู้เสนอราคาต้องด าเนินการโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 
15. เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรซื้อ  

โรงพยาบาลนาบอน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อ/จัดจ้าง ครั้งนี้ หากปรากฏความได้ว่าจะเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการหากด าเนินการต่อไป โดยผู้เสนอราคาไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากโรงพยาบาลนา
บอนได ้
    1๖.รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำง 
         งานจ้างปรับปรุงอาคารห้องคลอด  จ านวน 1 งาน จ านวนเงิน ๘๕๕,๐๐๐.00  บาท(แปดแสนห้าหมื่นห้า-
พันบาทถ้วน) 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................ประธานกรรมการ 
                                          (นายกิตติศักดิ์  ทรงแก้ว) 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ      (ลงชื่อ)...............................................กรรมการ 
           (นายพงศ์ณสวัสดิ์  หิรัญสุข)   (นายธงชัย  เมืองมีศรี) 

 
 
 
  


