
 

 

 

 
ประกาศ        สถาบันมะเร็งแหงชาติ  

เรื่อง  ประกวดราคาจาง   เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย  . 

  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 
                       สถาบันมะเร็งแหงชาติ                                มีความประสงคจะประกวดราคาจาง 
   เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย  จํานวนไมเกิน 365,000 กิโลกรัม .                                   
   ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558                            .
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
 ราคากลางของงานจาง  เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย .       
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น    5,475,000.00   บาท  (  หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน  ) 

 ผูสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
  1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานประกวดราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไมนอยกวา    2,500,000.00    บาท  (    สองลานหาแสนบาทถวน   ) 
 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                     
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาจางครั้งนี้ 
         5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

   กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่                               .  
ระหวางเวลา              น. ถึง              น.  ณ                                                       .    
                                                                                                                          . 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา  ในวันที ่                              . 
 
 
 

                                  ผูสนใจติดตอ... 
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 ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ไดที ่                      . 
                                                                                                                       .   
ระหวางวันที ่                                     ถึงวันที่                                                   .    
ตั้งแตเวลา ๐8.3๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดที่เว็บไซต www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
 ๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ตอ ๑๕๐๔, ๑๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ 

       ประกาศ ณ วันที่                  9   พฤศจิกายน  2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี               /2557  
การจาง        เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย        

ตามประกาศ     สถาบันมะเรง็แหงชาติ   
ลงวันที่                  . 

.                                                       . 

                           สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันมะเร็งแหงชาติ”  
มีความประสงคจะประกวดราคาจาง เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย         
     ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558                        . 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ณ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ          โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.4 แบบสัญญาจาง 
  ๑.5 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันซอง      
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.6 บทนิยาม 
   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.7 แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ              
ทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม เปนผูที่ ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  
 ๒.๓ ผู ประสงค จะเสนอราคาต องไม เป นผู มี ผลประโยชน ร วมกันกับผู ประสงค จะเสนอราคา 
รายอื่น  และ/หรือตอง ไม เปนผู มีผลประโยชน ร วมกันกับผู ใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส  
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.6 
 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม 
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 
 2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา   2,500,000.00  บาท (   สองลานหาแสนบาทถวน   )  
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที ่  สถาบันมะเร็งแหงชาติ    เชื่อถือ 

                                      2.6 บุคคลหรือ... 
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 2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการใหเชาดวย              
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 2.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได    

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ 

 ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
     (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล           
ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  
     (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.7 (1)    

  ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
     (๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (1.1)  
     (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม 
พรอมประทับตรา (ถามี) 
     (3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
     (4) หลักประกันซอง ตามขอ ๕ 
     (5)  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (6) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ไดรับอนุมัติแลว 
     (7)  แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     (8) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.7 (๒) 
 

                                 4. การเสนอราคา... 
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 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค 
จะเสนอราคาใหชัดเจน 
   ๔.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา     90    วัน นับแตวันยืนยัน               
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
   ๔.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ 
ไมเกิน    365   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก  สถาบันมะเร็งแหงชาติ               
ใหเริ่มทํางาน 
   ๔.4 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา 
ควรตรวจดูรางสัญญา และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   ๔.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่           /          ” ยื่นตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่                            ตั้งแตเวลา                น.                    
ถึงเวลา                    น.  ณ                                                                                      . 
                                                                                                                            . 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา               
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปน              
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ                 
๑.6 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม
ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ เสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.6 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคา 
หรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณา
ลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

 

 

                                                                                            ผูประสงคจะเสนอราคา... 
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 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนร วมกันกับผู ประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผู มีผลประโยชน ร วมกันระหว าง 
ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
อยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแตวันที่ ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา  
การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคา            
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น              
และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย                
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา             
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคา 
ทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ ในการตัดสินใจดํ าเนินการใดๆ ระหว างการประกวดราคาฯ  
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ๔.6 ผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 
  (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่   
      5,475,000.00   บาท  (  หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน  ) 
 (๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว 
  (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
  (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 
  (๖) ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาหรื อผู แทนที่  LOG IN แล ว จะต องดํ าเนิ นการเสนอราคา โดยราคา 
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ  10,000.00  บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถวน )
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา   
.  10,000.00  บาท (  หนึ่งหมื่นบาทถวน  ) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว 
   
 

                                                                      (8) ผูมีสิทธิ... 
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 (๗)  หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
  (๘)  ผู มี สิ ทธิ เสนอราคาที่ ได รั บคั ดเลื อกให เป นผู ชนะราคา ต องรั บผิ ดชอบค าใช จ าย 
ในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 
  (๙)  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่   ตั้งแตเวลา    
                   น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)                
ใหทราบตอไป 
  (๑๐)  ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ 
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป 

 ๕. หลักประกันซอง 
 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค  
จํานวน       273,750.00      บาท (  สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน  ) โดยหลักประกัน
ซองจะตองมรีะยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้ 
 ๕.๑ เงินสด 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.5 (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย               
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน             
ขอ ๑.5 (๑) 
 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันซองตามขอนี้   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือ                  
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคาราย            
ที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจาก 
ขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้     สถาบันมะเร็งแหงชาติ       .  
จะพิจารณาตัดสินดวย         ราคารวม                 . 
 
 

6.2 หากผูประสงค... 
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 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ           
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา
รายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอ      สถาบันมะเร็งแหงชาติ     เทานั้น                                                                                                                       

  ๖.๓        สถาบันมะเร็งแหงชาติ      สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง 
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ         
    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    .  
   (๒) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไข ที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาจ าง 
ดวยวิธี การทางอิ เล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดการได เปรียบเสียเปรียบระหวาง 
ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

  ๖.๕      สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่ เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ ง               
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจาง                  
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ                
สถาบันมะเร็งแหงชาติ  เปนเด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้ง   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม                
ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อ           
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

 

 

                                                            6.6 ในกรณ.ี.. 
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  ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิ            
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 
ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.6   สถาบันมะเร็งแหงชาติ    .                   
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

 ๗. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.4 กับ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ภายใน      7      วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง 
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ     5       ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจาง  
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหกรม*ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้
  ๗.๑ เงินสด 
  ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก     สถาบันมะเร็งแหงชาติ    โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
  ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.5 (๒) 
  ๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบ ุในขอ ๑.5 (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน   
ตามสัญญาจางแลว 

 ๘.  คาจางและการจายเงิน 

    สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะจายเงินคาจาง 12 งวด ๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  .   
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวดและปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง 
ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ ตามน้ําหนักผาแหงที่ซักสะอาดเรียบรอยแลว 

 ๙.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑0 จะกําหนดในอัตรารอยละ     ศูนยจุดหนึ่งศูนย    ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทํา
สัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา     -     ป     3     เดือน นับถัดจากวันที่   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  .  ไดรับมอบ
งาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน     3    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 

                                         11. สงวนสิทธิ... 
 



-8- 
 

  ๑1.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
    11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก       เงินบํารุง สถาบันมะเร็งแหงชาติ       . 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ไดอนุมัติเงินคาจาง
แลวเทานั้น 
  ราคากลางของงาน จางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย      
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น         5,475,000.00          บาท   
(    หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน    ) 

  ๑1.๒ เมื่อ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง 
และไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูมีสิทธิ
เสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น 
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑1.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ตอ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือก              
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ใน ขอ ๔.6 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ 
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  ๑1.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑1.๕    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

12. การปฏิบัติ... 
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12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ 

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
                                                                สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
                                                              วันที่  1 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 
           

 
 

                            (นางศิรินันท  รัตนพงษ) 
                             นักวชิาการพัสดุชํานาญการ 

                                                                  หวัหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ   
 

ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ 
ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน  
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน 
กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่  
๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่  
๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง  
คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

* คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่นเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาว 
ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด  
 ** ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใช 
ตามความจําเปน 
 *** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด สวนราชการ หรือหนวยงานที่จัดหา พรอมประทับตรา โดยหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ เปนผูลงชื่อยอกํากับตรา 
 **** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม 
 การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ 
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา 
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวา 
ราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอ 
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนได 
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แบบใบย่ืนขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
 
 ๑. ขาพเจา.............................................(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)...............................................อยูเลขที่
...................................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต
.............................จังหวัด...........................................โทรศัพท...............................................โดย
....................................................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้  
ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่
.......................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน 
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ 
 ๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน....................................................................................................... 
ตามขอกําหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๓. คําเสนอนี้จะยืนอยู เปนระยะเวลา...................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และกรม*  
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได กอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไป 
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรม* รองขอ 
 ๔. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ ไดรับแจง 
จากกรม*..............................................................................วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงาน 
ตามเอกสารประกวดราคา โดยครบถวนถูกตองภายใน...........วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา 
 ๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ขาพเจารับรองที่จะ 
  ๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง แนบทายเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
กับกรม*...............................ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา 
  ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแกกรม*..............................................กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญา 
เปนจํ านวนรอยละ. . . . . . . . . . . . . . .ของราคาตามสัญญา เพื่ อ เปนหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา 
โดยถูกตองและครบถวน 
  หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมใหกรม* ริบหลักประกันซอง
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแกกรม* และกรม* 
มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 
 ๖. ข าพเจ ายอมรั บว ากรม* ไม มี ความผู กพั นที่ จะรั บคํ า เสนอนี้  รวมทั้ ง ไม ต องรั บผิ ดชอบ 
ในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 
       **๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน 
แหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ.............................................................................เพื่อเปนหลักประกันซอง 
เปนจํานวนเงิน..................................................................บาท มาพรอมกันนี้ 
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 ๘. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม* ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหลน 
 ๙. การยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล 
หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 
 เสนอมา ณ วันที่.......................เดือน..............................................พ.ศ. .................................... 
 
 
       ลงชื่อ .................................................................... 
          (...................................................................) 
       ตําแหนง ..................................................................... 
                   ประทับตรา    (ถามี)  
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมายเหตุ  
 
 * คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่น เชน “จังหวัด”  “สํานักงาน”  ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาวในสวน 
ที่เก่ียวของทั้งหมด 
 ** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน     
                 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)  
จางเหมาบรกิารซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย 

 
1. ความเปนมา/หลักการและเหตุผล 

         ดวยสถาบันมะเร็งแหงชาติ  ไดดําเนินการจางบริษัทเอกชนภายนอกเขามาดําเนินการซัก อบ รีด 
เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย โดยถายโอนภารกิจภาครัฐสูเอกชน เพื่อใหการบริหาร
จัดการเกิดความคุมคา ทั้งทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสินทางราชการ เนื่องจากสัญญาจางจะสิ้นสุดลง                    
ในวันที่ 30 กันยายน 2557 เพื่อใหการบริการเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควร
ดําเนินการจางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย จํานวนประมาณ 
365,000 กิโลกรัม เปนระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558              

 
2. วัตถุประสงค 

 2.1  เพื่อสรรหาผูรับจางที่มีความพรอม และมีความชํานาญเฉพาะดานมาดําเนินการในภารกิจงานซักฟอก 
  2.2  เพื่อใหผูรับจางเปนผูลงทุน และรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการนี้ทั้งหมด หรือตามที่ผูวาจางกําหนด 
 มีดานบุคลากร  ครุภัณฑ  วัสดุ  อุปกรณ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 2.3  เพื่อใหผูรับจางนําเทคโนโลยีงานซักฟอกที่ทันสมัย และเหมาะสมมาบริหารจัดการสําหรับการนี้ให 
  มีการบริการที่สะดวก คลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด อันเกิดประโยชนตอ 
  ทางราชการ       
 2.4  เพื่อใหไดผาที่สะอาด ปราศเชื้อโรค ปราศจากกลิ่น เพียงพอกับความตองการใชงาน รวมทั้งผูปวย 
  ที่เขามารับบริการภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
๓. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 

 1.  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานประกวดราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน                 
ไมนอยกวา 2,500,000.00 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)                  
 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  
 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ                     
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ  .
ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน 
การประกวดราคาจางครั้งนี้ 
         5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง       
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) จะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ ่งมีมูลคาไมเกิน          
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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4.  คุณลักษณะเฉพาะ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 
 
6. ระยะเวลาสงมอบงาน 
    จํานวน 12 เดือน  
 
7. วงเงินในการจัดหา 

 เงินบํารุง  5,475,000.00 บาท  (หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)  
 จํานวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม  ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท  
 วงเงินราคากลาง  5,475,000.00 บาท  (หาลานสี่แสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน) 
 
สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 

 สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
 สถานที่ติดตอ ฝายพัสดุและบํารุงรักษา สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
 โทรศัพท 0 2364 7028-33 ตอ 1504, 1505 
 โทรสาร  0 2644 6753 
 เว็บไซต www.nci.go.th 
 สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ  
 วิจารณ หรือความเห็นดวย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ท่ีใชบริการ
ทางการแพทย  จํานวนประมาณ 365,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  

 
1. ขอกําหนด 
 1.1  เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคการดําเนินงานดานงานบริการซักฟอกเสื้อผา และผาตาง ๆ 
 1.3  มีประสบการณดานงานซักฟอกไมนอยกวา 1 ป 
 1.4  มีความสามารถดําเนินงานโดยมิตองใหผูอื่นรับชวง 
 1.5  มีโรงงานที่ไดมาตรฐาน และมีใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม ใหประกอบกิจกรรมซัก อบ รีดผา 
 โดยแนบสําเนาใบอนุญาตพรอมในวันยื่นซองเสนอราคา 
 1.6 มีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ซึ่งรับรองผลงาน 
  ภายใน 1 ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา  
  1.7  โรงงานมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
          ฉบับที่ 12 (2525)  โดยจะตองแสดงเอกสารรายงานการบําบัดน้ําเสียที่ถูกตองและมีเอกสารรายงานผล 
          การวิเคราะหน้ําจากหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน โดยแสดงผลการบําบัดวิเคราะหยอนหลัง 
         อยางนอย 1 ป 
   1.8 มีเครื่องกําเนิดไอน้ํา เพื่อใชในขั้นตอนการซักผา การอบผา และการฆาเชื้อ โดยจะตองมีเอกสารรับรอง 
        ความปลอดภัย ในการใชเครื่องกําเนิดไอน้ํา ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 
  จะตองมีผูควบคุมการใชเครื่องกําเนิดไอน้าํที่มีทะเบียนเปนผูควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ํา จากกรม 
  โรงงานอุตสาหกรรม 
 1.9  ซักผาเปอนเลือด, อุจจาระและปสสาวะ (ผาติดเชื้อ) ผูเสนอราคาจะตองมีหองซักผาติดเชื้อแยกอยาง 
  ชัดเจน ไมซักปนกับผาสามัญ โดยผูเสนอราคาจะตองแนบแผนผังการวางเครื่องจักรในโรงงานมาแสดง 
 
2. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 2.1 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนการซัก-อบ-รีด 

 2.1.1 ผูรับจางจะตองมีขั้นตอน กรรมวิธีในการซักและใชผลิตภัณฑประเภท/ยี่หอของน้ํายาและ
ผงซักฟอกที่ ใช ทุ กประเภท ซึ่ ง เคมีที่ ใช ในการซั กต องมี คุณภาพมาตรฐานเป นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
กําหนดไวรวมทั้งแสดงอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภทไดโดยละเอียด 
  หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิตภัณฑประเภท/ยี่หอของน้ํายาและ
ผงซักฟอกที่ใชทุกประเภท รวมทั้งอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภท และผูรับจางจะตองแสดง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหผูวาจางทราบกอนอยางนอย 30 วัน จึงจะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได 
  อนึ่งกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอื่นๆ ของน้ํายา ผงซักฟอกและสารเคมีที่ผูรับจาง
นํามาใชกับโรงพยาบาล ผูวาจางสามารถสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเปนน้ํายา ผงซักฟอกและสารเคมีประเภท
เดียวกันตองมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือตองมีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนด 

 
 (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 
 
(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 
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  2.1.2 ผูรับจางยินดีและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ตามที่ผูวาจางมอบหมายใหเขาไปตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิตภัณฑ ประเภท/ยี่หอของ
น้ํายา และผงซักฟอกที่ใชทุกประเภท รวมทั้งอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภทและระบบบําบัด
น้ําเสีย ตลอดจนรถรับสงผา ในกรณีที่ผูวาจางเห็นสมควรเขาไปตรวจสอบไดตลอดเวลา หากผูรับจางไมอนุญาต
หรือไมอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามที่ผูวาจางมอบหมายให
เขาตรวจสอบ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได 
  ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการรับรองระบบบําบัดน้ําเสียจากผูควบคุมมลพิษที่ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานผลการตรวจคา BOD หรือคาตะกอนลอย หรือคาสารละลายที่ได
ทั้งหมด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูวาจาง หากผูรับจางไมมีการสงตรวจระบบบําบัดน้ําเสีย ผูวาจางมีสิทธิสง
ตรวจระบบบําบัดน้ําเสียไดเอง โดยผูรับจางจะตองรับภาระคาใชจายทั้งหมดแทนผูวาจาง 
 2.1.3 ผูรับจางตองแยกผากอนซัก เชน ผาติดเชื้อใหแยกซัก แยกผาขาว และผาสีไมใหซักรวมกัน เพื่อ
ปองกันสีตกเปรอะเปอน 
  ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกติดผา ผูรับจางจะตองลางออกกอนนําผานั้นไปซัก ผาทุกชนิด ผูรับจาง
จะตองทําการฆาเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อ 
 2.1.4 สําหรับผาเปอนเลือดและสารคัดหลั่ง ใหแชในน้ํายาทําลายเชื้อ 0.5% (Sodium hypochorite) 
อยางนอย 30 นาท ี
 2.1.5 การซักผาที่เปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูปวย ควรซักดวยน้ําธรรมดากอน เพื่อขจัดคราบ
สกปรกตางๆ ออกระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจึงซักดวยผงซักฟอกและน้ํายาฟอกผาขาว โดยใชน้ํารอน 
 2.1.6 กระบวนการซักผา อุณหภูมิที่ใชในการซักผาควรสูงอยางนอย 70 องศาเซลเซียส (หรือ 160 
องศาฟาเรนไฮด) เวลาไมนอยกวา 3 นาที เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อเอสไอวีถูกทําลายไดดวย             
ความรอนและตายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในเวลา 3 นาท ี
 2.1.7 ใหละลายผงซักฟอกกับน้ํากอนซัก เพ่ือปองกันผงซักฟอกติดคางในผาและใหใสน้ํายาปรับผานุม             
ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการซัก 
 2.1.8 จัดระบบการทํางานทางเดียว โดยผาสะอาดและผาสกปรกไมสวนทางกันใหเปนลักษณะ                  
ONE-WAY โดยแยกพื้นที่สะอาดและพื้นที่สกปรกออกจากกัน 
 2.1.9 จะตองดูแลทําความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารของผูรับจางเปนประจํา             
ทุกวัน ใหดูสะอาดอยูเสมอ 
 2.1.10 หนวยพับผาและจายผาเปนพื้นที่สะอาด ผูรับจางจะตองทําความสะอาดปดกวาด เช็ด ถู ทุกวัน
 2.1.11 หองที่ซักผาติดเชื้อตองแยกจากหองซักผาทั่วไปโดยเด็ดขาด โดยแนบผังการวางเครื่องจักรใน   
โรงงานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
 2.1.12 บุคลากรที่ปฏิบัติงานตองสวมใสเครื่องปองกันรางกายคือผาปดปากและจมูก ถุงมือยาง                  
ผากันเปอนพลาสติกและรองเทาบูท 
 
 
 (ลงชื่อ)                                ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 

 
 



-3- 
 
 2.2 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการรับผาเปอนที่ซัก 

  2.2.1 ผูรับจางตองมารับผาเปอนที่ซักทุกวัน ระหวางเวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น. โดยจํานวน                
ผาเปอนที่จะซักทั้งสิ้นโดยประมาณ 1,000 กิโลกรัมตอวัน หรือจํานวนผาเปอนที่จะซักจริงมากหรือนอยกวา
จํานวนประมาณการไดตามความจําเปนของแตละวัน 
 2.2.2 ผูรับจางจะตองมีรถมารับผาเปอนที่จะซักเปนลักษณะปดมิดชิดเพื่อปองกันการแพรเชื้อหรืออื่นๆ 
ในระหวางการขนสง 
 2.2.3 ผูรับจางตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชั่งน้ําหนักผาเปอนที่จะซัก ดังนี้ 
  2.2.3.1 เจาหนาที่ของผูวาจางรับผิดชอบในการคัดแยกผาตามประเภท 
  2.2.3.2 เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรับจาง ตรวจชั่งน้ําหนักผาเปอนที่จะซัก 
(หนวยเปนกิโลกรัม) เมื่อตรวจชั่งน้ําหนักถูกตองครบถวนแลว ใหผูรับจางรับไวและถือวาผูวาจางไดสงมอบ             
ผาเปอนที่จะซักถูกตองครบถวนแลว พรอมกับทําการบันทึกไวในทะเบียนหรือเอกสารอื่น โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด 
  2.2.3.3 เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรับจาง ตรวจนับชิ้นผามานหองและผามาน
รอบเตียงและชั่งน้ําหนัก (หนวยเปนกิโลกรัม) เมื่อตรวจชั่งน้ําหนักและจํานวนชิ้น ถูกตองครบถวนแลวใหผูรับจาง
รับไวและถือวาผูวาจางไดสงมอบผาเปอนที่จะซักถูกตอง ครบถวนแลว  พรอมกับทําการบันทึกไวในทะเบียน
หรือเอกสารอื่น โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด 
  
 2.3 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการสงผาสะอาดที่ซัก-อบ-รีด เรียบรอย  
 2.3.1 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวโดยปฏิบัติดังนี้ 
  2.3.1.1  จะตองคัดเลือกผาที่ซักไมสะอาด หรือผาชํารุดแยกออกจากผาสะอาด (ในกรณีที่มีผา  
ที่ซักไมสะอาดหรือผาชํารุดปนอยูในผาสะอาด จะตองปรับลดน้ําหนักของผาดังกลาวออกและจะไมนํามา
คํานวณน้ําหนัก) 
  2.3.1.2  คัดแยกและพับผาสะอาดตามชนิดของผา เชน ผาปู, ปลอกหมอน, เสื้อ, ผานุง, 
กางเกง, ผาสี่เหลี่ยมตามชนิดของผา เปนตน 
  2.3.1.3 ในคํานวณนั้นน้ําหนักของผาสะอาดในแตละวัน ผูวาจางจะคํานวณตามน้ําหนัก                    
ผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว หักน้ําหนักของผาที่ซักไมสะอาดหรือผาชํารุดออกแลวคูณดวยราคา
คาจางตอกิโลกรัมที่ผูรับจางไดทําสัญญาไวกับผูวาจาง 
  2.3.1.4  เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรับจาง ตรวจชั่งน้ําหนักผาสะอาดที่ซัก 
อบ รีด เรียบรอยแลว เมื่อตรวจชั่งน้ําหนักถูกตองครบถวนแลว ใหผูวาจางรับไว และถือวาผูรับจางไดสงมอบผา
สะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวถูกตองครบถวนแลว พรอมกับทําการบันทึกไวในทะเบียนหรือเอกสารอื่นโดย
ลงชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด  
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 2.3.2 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว จะตองสะอาดปราศจากความสกปรก
ทั้งหลาย และปราศจากกลิ่น และแยกผาใหม - เกา แตละชนิดใหดวย  
 2.3.3 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวคืนในวันถัดจากวันที่รับผาเปอนทั้งหมด
ไปซักทุกวันระหวางเวลา 06.00 น. - 08.00 น. จะคํานวณตามน้ําหนักผาสะอาดที่ซัก อบ รีด แลว โดย
จะตองมีน้ําหนักนอยกวาน้ําหนักผาเปอนที่สงซัก 
 2.3.4 ผูรับจางตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว ที่บรรจุหรือหอหุมดวยถุงผาหรือ
ถุงพลาสติกใหเรียบรอยมิดชิดกอนนําสงผูวาจางทุกครั้ง ดังนี้  
   2.3.1  ผาหม บรรจุหอพลาสติก  บรรจุ 1 ผืน /หอ 
  2.3.2  เสื้อ ผานุง กางเกง ปลอกหมอน ผาขวางเตียง ผาปูเตียง บรรจุหอพลาสติก 10 ชิ้น/หอ 
   2.3.3  เสื้อกิโมโน  บรรจุหอพลาสติก 10 ชิ้น/หอ 
  2.3.4  ผาหอของ ผาสี่เหลี่ยมตางๆ เสื้อกาวนตางๆ บรรจุหอพลาสติก 20 ชิ้น/หอ 
 2.3.5 ผูรับจางจะตองมีรถขนสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว เปนลักษณะปดมิดชิด เพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อและฝุนละอองในการขนสง 
 
 2.4  เงื่อนไขความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทําหรือความบกพรอง 

 กรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาได และผูวาจางจัดหาบุคคลอื่นเขาปฏิบัติงานแทนตามจํานวนผาที่จะ
ซักในวันนั้น ผูรับจางยินยอมชดใชคาใชจายในการนี้ทั้งหมดแทนผูวาจาง และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (0.10%) ของราคาคาจางตามสัญญาตอวัน จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย 
 ผูวาจางตองชดใชคาเสียหายตามอัตราที่กําหนดไวจากการนับอายุการใชงานของผา โดยนับวันที่ เดือน ป 
ที่นําผาดังกลาวออกมาใช ซึ่งเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของผูวาจางมีหนาที่รับผิดชอบใหทํา
เครื่องหมายวัน เดือน ปที่นําผาออกใชงาน 
 อนึ่ง ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากผูวาจาง กรณีผูรับจางไมมาชดใชคาเสียหายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะหัก
จํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมดจากเงินคาจางที่ผูวาจางตองจายในแตละงวด 

 2.4.1 กรณีผาชํารุด หมายถึง ผาชํารุดเกิดจากการซักของผูรับจาง 
  2.4.1.1 ในกรณีที่สงซักครั้งแรกแลวเกิดชํารุด ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง
ในอัตรารอยละ 100 ของราคาผาที่ซื้อ 
  2.4.1.2 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 1 - 6 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก     
ผูวาจางในอัตรารอยละ 80 ของราคาผาที่ซื้อ 
  2.4.1.3 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 7 - 12 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก     
ผูวาจางในอัตรารอยละ 50 ของราคาผาที่ซื้อ 
  2.4.1.4 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 13 - 18 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก     
ผูวาจางในอัตรารอยละ 25 ของราคาผาที่ซื้อ 
   
 (ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการ 

 
(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 
 
(ลงชื่อ)                              กรรมการ (ลงชื่อ)                              กรรมการ 

 



-5- 
 

  2.4.1.5 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 19 - 24 เดือน ผูรบัจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก     
ผูวาจางในอัตรารอยละ 15 ของราคาผาที่ซื้อ 
  2.4.1.6 ผาที่มีอายุการใชงานมากกวา 24 เดือนขึ้นไป ถือเปนผาหมดสภาพผูรับจางไมตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง  
 2.4.2 กรณีผาสูญหาย หมายถึง ผูรับจางสงผาไมครบตามจํานวนที่รับไปซักตามขอ 2.4 เมื่อผูรับจาง
ไดรับคําเตือนจากเจาหนาที่ของผูวาจางดวยวาจาหรือไดรับหนังสือเตือนจากผูวาจางอยางหนึ่งอยางใด            
ก็ตาม และตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวันในอัตรา รอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (0.10%) ของราคา
คาจางตามสัญญาตอวัน นับแตวันที่สงผาซักจนถึงวันที่ไดรับผาคืน 
  กรณีผูรับจางไมสามารถสงผาคืนใหกับผูวาจางภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับจางทําเปน
หนังสือนําไปยื่นตอผูวาจาง เพื่อจําหนายเปนผาสูญหายโดยผูรับจางจะตองชําระคาปรับตามวรรคแรกและ
ชดใชคาเสียใหแกผูวาจางในกรณีเปนผาหม ราคากิโลกรัมละ 500.00 บาท และเปนผาอื่นราคากิโลกรัมละ 
350.00 บาท  
  ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหาย ตามขอ 2.4.1 และขอ 2.4.2 และคาปรับที่เกิดขึ้นตามขอ 
2.4.2 ใหแกผูวาจางใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน หากผูรับจางไมมาชดใชคาเสียหาย และคาปรับภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว ผูวาจางหักจํานวนเงิน ชดใชคาเสียหาย และคาปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินคาจางที่ 
ผูวาจางตองจายใหกับผูรับจางในแตละงวด 
 

คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะของการจางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและ 
ผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย 
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