
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR) 
ปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบจ่ายไฟฟ้า 

 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ 

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิมีหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย 

ตลอดจนทั้งงานด้านวิชาการในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด เป็นโรงพยาบาลขนาด 104 เตียง มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 
150-180 คน/วัน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 50-70 เตียง/วัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน   
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2511 มีอาคารต่างๆ ในโรงพยาบาลรวม 
15 อาคาร ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก, อาคารผู้ป่วยใน จ านวน 4 อาคาร อาคารสนับสนุน จ านวน 6 อาคาร 
และอาคารบ้านพัก จ านวน 5 อาคาร 

ปัจจุบันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น โดยระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าของโรงพยาบาลมีการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมวงจรตามความต้องการของอุปกรณ์ทางการแพทย์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ากขึ้น ซึ่งอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นภายหลังเป็นไปตามการขยายตัวตามกรอบการ
รองรับผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับความเสื่อมตามอายุการใช้งานของหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของ
โรงพยาบาล และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงต่ าของหม้อแปลงไม่เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
รวมถึงต าแหน่งที่ตั้งของหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโรงพยาบาลไม่เหมาะกับการใช้งานและการ
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าอีกต่อไป ส่งผลให้ระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลมีความเชื่อถือได้ (Reliability) ต่ า หมายถึง มี
โอกาสการเกิดไฟฟ้าดับหรือขาดก าลังไฟฟ้าส าหรับอาคารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล
มากขึ้น โรงพยาบาลจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น เพ่ือให้ระบบการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลสามารถด าเนินการไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือจัดหาหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้าทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
๒.๒ เพ่ือจัดหาแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ส าหรับป้องกันระบบไฟฟ้าด้าน

แรงดันต่ าของหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 เควีเอ และขนาด 630 เควีเอ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้า ประกอบกับการออกแบบเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าด้านแรงดันต่ าของหม้อแปลง ให้สามารถใช้ไฟฟ้าแทนกัน
ได้กรณีท่ีมีการซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่ง 

๒.๓ เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า ภายใน
โรงพยาบาล 

๒.๔ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือได้ (Reliability) ของระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล รองรับการให้บริการด้าน
สุขภาพของโรงพยาบาล 

๒.๕ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการให้บริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล 
 

3. คุณสมบัติ... 
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๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดซื้อและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลประสาท

เชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลผู้ที่มีอาชีพขายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หรือขายเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หรือมีผลงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและ/หรือระบบไฟฟ้าแรงต่ า โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ ที่ด าเนินการในประเทศไทยแล้วเสร็จและตรวจสอบได้ ในวงเงินงบประมาณไม่ต่ ากว่า 
๔,๐๐๐,๐๐๐.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นสัญญาเดียวภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ย้อนหลังนับจากวันที่เสนอราคา 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  แขนงไฟฟ้า
ก าลัง ระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยต้องแนบหลักฐานส าเนาใบอนุญาตเป็น   
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานการเป็นบุคคลากร
ประจ าของนิติบุคคลผู้ยื่นข้อเสนอโดยให้แนบเอกสารดังกล่าวมาในวันยื่นข้อเสนอราคาด้วย 

4. ข้อก าหนด... 
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๔. ข้อก าหนดเฉพาะ 
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเข้ามาด าเนินการส ารวจสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งรายละเอียดอุปกรณ์ระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ าเดิมของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการ
ก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้งานอยู่เดิมของโรงพยาบาลเปรียบเทียบกับรายละเอียดตาม  
แบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างของโครงการ หากมีส่วนใดหรือรายการใดไม่ถูกต้อง ผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องทักท้วงสอบถามและแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการยื่นข้อเสนอ เมื่อด าเนินการปรับปรุงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและตามมาตรฐานแล้ว ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า ระบบสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในโรงพยาบาลทั้งหมดต้องสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้  ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแต่ละวงจรที่ปรับปรุงต้องไม่ต่ า
กว่าขนาดกระแสของสายไฟฟ้าเดิม โดยผู้รับจ้างถือว่าเป็นงานเหมาในราคาค่าก่อสร้างนี้แล้ว จะไม่มีการเรียกร้องให้
ผู้ว่าจ้างชดเชยค่าวัสดุ แรงงาน หรือค่าด าเนินการอ่ืนใดเพ่ิมเติมอีก 

๔.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายโครงการ ตามรายละเอียดข้อก าหนดตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ท าสัญญา 

๔.๓ ในกรณีที่แบบรูปรายการ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง รายการประมาณราคา หรือเอกสาร
อ่ืนๆ มีความขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างยึดถือทั้งรูปแบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
รายการประมาณราคา หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบุในสัญญา โดยถือประโยชน์แห่งราชการเป็นส าคัญ หากมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างจะด าเนินการได้ต่อเมื่อมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขเป็นเอกสารโดยผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

4.4 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่เดิมบริเวณมุมโรงพยาบาลด้านที่ติดกับถนนสุเทพให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและ
ติดตั้งหม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่เพ่ือใช้งานทดแทน 
โดยหม้อแปลงที่จัดหาและติดตั้งทดแทนต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ า และมี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.5 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 500 เควีเอ 
และกล่องเคเบิล (Cable Box) เสาไฟฟ้าและนั่งร้าน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่ 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือใช้งานทดแทนตามต าแหน่งใหม่ที่แสดงในแบบ โดยหม้อแปลงที่จัดหาและติดตั้งทดแทน
ต้องเป็นชนิดที่ขดลวดท าด้วยวัสดุทองแดงทั้งแรงดันสูงและแรงดันต่ าและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 7 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.6 ผู้รับจ้างต้องท าการรื้อถอนและกองเก็บหม้อแปลงขนาด 630 เควีเอ และอุปกรณ์ป้องกันระบบ
ไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงพยาบาลให้ทางโครงการ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งเสาไฟฟ้าและนั่งร้าน 
อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าแรงสูงของหม้อแปลงชุดใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงขนาด 
630 เควีเอ (ของเดิม) พร้อมกล่องเคเบิล (Cable Box) เพ่ือใช้งานตามต าแหน่งใหม่ที่แสดงในแบบ 

4.7 ผู้รับจ้าง... 
 
 
 
 
 



4.7 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (MDB) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่นที่ 
2 (Single Line Diagram) และแบบแผ่นที่ 8 (แบบแสดงรูปแบบแผงเมนสวิตช์โดยสังเขป)   แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) ของโครงการนี้ก าหนดให้เป็นแบบ 2a หรือ Form 2a มีระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
(IP 65) มีขนาดกระแสของบัสบาร์ตามมาตรฐาน DIN (Busbar DIN Rating) และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 8, 9, 10 และ 12 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และระบบไฟฟ้าในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองทั้งหมด ได้แก่ ฐานคอนกรีตของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ฐานคอนกรีตของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
รั้วโดยรอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การต่อลงดินที่รั้ว รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็นทั้งหมด 

4.9 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง พิกัดก าลังพร้อมใช้ (Prime Power) 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 เควีเอ ที่ตัวประกอบก าลัง (power factor) 0.8 หรือมีขนาดไม่น้อยกว่า 320 กิโลวัตต์ 
ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ ากว่า 490 แรงม้า และมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอ่ืนๆ ตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ 11 ใน
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง และให้มีการทดสอบการท างานของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

4.9.1 LOAD 50% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 30 นาท ี
4.9.2 LOAD 75% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 30 นาท ี
4.9.3 LOAD 100% ของก าลังเต็มที่เป็นเวลา 20 นาท ี

 4.10 ชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของโครงการต้องมีกล่องครอบเก็บเสียง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต เพ่ือลดเสียงเครื่องยนต์และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในระหว่างใช้
งาน สามารถควบคุมเสียงให้ไม่เกิน 85 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่
ระยะห่าง 1 เมตร หรือไม่เกิน 78 เดซิเบล เฉลี่ยโดยรอบด้านกล่องครอบเสียงชุดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ระยะห่าง 7 
เมตร โดยต้องมีเอกสารรับรองผลการทดสอบระดับเสียงที่เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาในเอกสารการส่งงานติดตั้งเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า และให้มีการทดสอบด้วยเครื่องมือวัดเสียงของผู้รับจ้างหรือของหน่วยงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุก าหนดที่หน่วยงานเพื่อยืนยันระดับเสียงดังกล่าว 

4.11 ผู้รับจ้างต้องท าการจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย เพ่ือปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าแรงต่ าภายในโรงพยาบาล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแผ่นที่ 2 (Single Line Diagram) และ
แบบแผ่นที่ 3 (แบบแปลนผังบริเวณระบบไฟฟ้า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
(วสท) หรือเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.4 หมวดที่ 1 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

4.12 ผู้รับจ้างต้องท าการปรับพ้ืนที่บริเวณฐานคอนกรีต ส าหรับแท่นเครื่องของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
(MDB) และเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองให้เหมาะสม ตามแนวทางที่ผู้ว่าจ้างก าหนด โดยผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ
ก่อสร้างแสดงการปรับพื้นที่บริเวณฐานคอนกรีต และรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
และเม่ือได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกที่แสดงรายละเอียด/ยี่ห้อ/รุ่นของเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและหม้อ
แปลงไฟฟ้า ตามผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อที่ระบุในบัญชีรายชื่ออุปกรณ์มาตรฐาน หมวดที่ 14 ในรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้าง พร้อมท าเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อก าหนดใน TOR และในหมวดที่ 7 
และหมวดที่ 11 ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดเป็นเอกสารของทางราชการ 

4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
 
 
 
 



4.14 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแคตตาล็อกหรือรายละเอียดของผู้ประกอบ/ผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อ ของแผงจ่าย
ไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board) ตามผลิตภัณฑ์/ยี่ห้อที่ระบุในบัญชีรายชื่ออุปกรณ์มาตรฐาน หมวดที่ 14 
ในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง   ทั้งนี้ ให้แนบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จะยึดเป็นเอกสารของทางราชการ 

5. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
เป็นงานปรับปรุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบจ่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยเพิ่มข้ึน มีความเชื่อถือได้สูงขึ้น และเพ่ือให้
ระบบการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ แบบรูปรายการ เป็นขนาด A1 จ านวน 8 แผ่น 
๕.๒ รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างฯ  จ านวน 39 แผ่น 
๕.๓ แบบประมาณราคา (BOQ) จ านวน 16 แผ่น 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือส่ง
มอบพื้นท่ีจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

7. ราคากลางงานก่อสร้าง 
    ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 9,532,023.31 บาท (เก้าล้านห้าแสนสามหมื่นสองพัน
ยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 

8. งวดการจ่ายเงิน 
แบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 1๓ ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - แผนการด าเนินการและแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ต่างๆ  
 - แบบผัง (Layout)  
 - แบบฐานแท่นแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก  
 - แบบฐานแท่นเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 - แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง  
 - แบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ า  
 - แบบการติดตั้งทางเดินสายไฟฟ้าต่างๆ  
 - เอกสารรายละเอียดบุคลากร และผู้ด าเนินโครงการ  
 - เอกสารขออนุมัติวัสดุสายไฟฟ้า อุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า หม้อแปลง และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
งวดที่ ๒ ร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 34 ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - หลักฐานการสั่งซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

งวดที่ 3 ร้อยละ... 
 
 



 
งวดที่ ๓ รอ้ยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อย

กว่าร้อยละ 65 ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
งวดที่ ๔ รอ้ยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผลงานไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๙๕ ของผลงานทั้งหมด พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 
 - เอกสารแสดงความคืบหน้าของงานปรับปรุง และแผนด าเนินงาน (ถ้ามี) 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จากโรงพยาบาล

ประสาทเชียงใหม ่
งวดที่ ๕ รอ้ยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการทดสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าแรงสูง

และระบบไฟฟ้าแรงต่ า รวมทั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เป็นไปตามสัญญา พร้อมทั้งต้องด าเนินการส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 - เอกสาร As-built Drawing ลงนามต้นฉบับ จ านวน ๑ ชุด ส าเนา ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารการทดสอบระบบทั้งหมด จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารอบรมผู้ใช้อาคาร จ านวนที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมและเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๓ ชุด พร้อม

ไฟล์ดิจิตอล 
 - เอกสารคู่มือการใช้งานระบบทั้งหมด จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ดิจิตอลและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 
ภายในระยะเวลา 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบพ้ืนที่จาก

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์การเสนอราคาต่ าสุด

เป็นผู้ชนะการเสนอราคา 

7. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินงบประมาณในการจัดหา 26,725,100.00 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะนี้ได้ท่ี 

สถานที่ติดต่อ :  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เลขที่ 2 ถนนสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
Email Address: www.cmneuro.go.th 
โทรศัพท์ : 053 920 200 ต่อ 260,226 
โทรสาร : 053 920 226 

หากสาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น ต้องเปิดเผยชื่อและที่
อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

 
 

 


