
























ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ้างตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น 

โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

--------------------------------------------------- 
 

1. ความเป็นมา 

 โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่บนถนนสีลม เขตบางรัก 
ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจที่ส าคัญของประเทศ ให้บริการผู้ป่วยระดับตติยภูมิ หรือที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ขนาด 613 
เตียง ท าหน้าที่เป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค และเขตปริมณฑล โดยเฉพาะผู้ป่วยออร์โธปิ
ดิกส์ การให้บริการระดับตติยภูมิและสูงกว่า และการด าเนินการด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนที่เป็นภารกิจหลักที่
ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการบริหารด้านอ่ืนๆ อีกท้ังเป็นสถาบันในการอบรมนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด แพทย์ประจ า
บ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตกแต่ง เวชศาสตร์ครอบครัว อายุรศาสตร์และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ
สนับสนุนการพัฒนางานด้านบริการและวิชาการสู่ภูมิภาค ที่ให้บริการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 60 ปี ตลอดจนด าเนินการ
ด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง 

 ปัจจุบันโรงพยาบาลเลิดสิน ประสบปัญหาที่ส าคัญคือ ขาดแคลนที่พักส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ 
แพทย์เวร แพทย์ประจ าบ้าน พยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพ โดยปัจจุบันบุคลากรดังกล่าวต้องไปอาศัยพ้ืนที่ภายใน
อาคารส่งเสริมบริการ ที่มีพ้ืนที่เล็กและคับแคบ เพ่ือพักอาศัยร่วมกัน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่แออัด ซึ่งทางโรงพยาบาล
เลิดสินได้เล็งเห็นถึงการใช้ที่ดินที่ว่างเพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด จึงด าเนินการก่อสร้างอาคาร
สนับสนุนบริการ 28 ชั้น ส าหรับใช้เป็นหอพักบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างด าเนินการตกแต่ง
ภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารดังกล่าว เพ่ือให้มีความเหมาะสมพร้อมรองรับการให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลเลิดสิน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 ด าเนินงานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือการใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับราชการ  
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ 
 3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานดังนี้ 
  3.5.1 ผลงานด้านตกแต่งภายใน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์สั่งท า(จัดจ้าง)  ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 10,000,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา หรือ 
  3.5.2 ผลงานก่อสร้างที่มีมูลค่างานเฉพาะด้านตกแต่งภายใน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อและครุภัณฑ์สั่งท า
(จัดจ้าง)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา 
  ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมการแพทย์
เชื่อถือ 
 
4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 งานตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ตาม
แบบของโรงพยาบาลเลิดสิน 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เข้าด าเนินการ 
 
6. ก าหนดวันส่งมอบงาน 
 ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เข้าด าเนินการ แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด 
 
7. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ตามวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น เป็นจ านวนเงิน 33,000,000.- บาท 
(สามสิบสามล้านบาทถ้วน) 

 
 

 











































แผ่นที่ 1/2 
 
 

แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

สิ่งก่อสร้าง  ตกแต่งภายในอาคารสนับสนุนบริการ 28 ชั้น จ านวน  1  รายการ 

สถานที่ก่อสร้าง  โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร 

ราคาค่าก่อสร้าง  100% 

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน (เก้าสิบวัน) 

การก่อสร้างแบ่งเป็น 3 งวด (สามงวด) 
 
งวดที่ 1  จ านวน    30 %  (ร้อยละสามสิบของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 7,8,9,10,11,12,13 
  1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 7,8,9,10,11,12,13 
  1.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 7,8,9,10,11,12,13 
  1.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 7,8,9,10,11,12,13 
  1.5 ทาสี ชั้นที่ 7,8,9,10,11,12,13 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 
 

งวดที่ 2      จ านวน    33 %  (ร้อยละสามสิบสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  1.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 14,15,16,17,18,19 
  1.2 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 14,15,16,17,18,19 
  1.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 14,15,16,17,18,19 
  1.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 14,15,16,17,18,19 
  1.5 ทาสี ชั้นที่ 14,15,16,17,18,19 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
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งวดที่ 3 (สุดท้าย) จ านวน    37 %  (ร้อยละสามสิบเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง) 

  จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  3.1 รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ชั้นที่ 20,21,22,23,24,25 
  3.2 ปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ชั้นที่ 20,21,22,23,24,25 
  3.3 ย้ายปลั๊กไฟฟ้า ชั้นที่ 20,21,22,23,24,25 
  3.4 ติดตั้งครุภัณฑ์ ชั้นที่ 20,21,22,23,24,25 
  3.5 ทาสี ชั้นที่ 20,21,22,23,24,25 
  และได้ท าการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ 
  รายการและสัญญาทุกประการ 
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 30 วัน) 
 
 
      คณะท างานจัดท าราคาและก าหนดงวดงานงวดเงิน 
      กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      กระทรวงสาธารณสุข 
 


