ประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

เรือ่ ง ประกวดราคาจาง เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
.
.
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย จํานวนประมาณ .
438,0000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 .
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 3,000,000,00 บาท (
สามลานบาทถวน )
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
.
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเ สนอราคาตองไมเ ปน ผู ที่ถูกประเมิน สิ ทธิ ผู เสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ในวันที่

กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.

-2ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที่
.
ถึงวันที่
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2202 6800 ตอ 1504, 1529 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงชือ่ ) วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่
/2558 .
การจาง เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย .
ตามประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

ลงวันที่
.

.
.

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาบริการซัก อบ รีด
เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย จํานวนประมาณ 438,0000 กิโลกรัม
ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ณ.
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

”
..
.
.

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายการละเอียดการจาง
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.5 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2.2 ผู เ สนอราคาต อ งไม เ ป น ผู ที่ ถู กระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญชี ร ายชื่ อผู ทิ้ งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูเ สนอราคาตองไมเป นผู มีผ ลประโยชน รว มกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่น ณ วั น ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส หรื อไมเ ปน ผูกระทําการอัน เป นการขัด ขวางการแขงขัน ราคาอย างเป นธรรม
ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาต องไมเป นผู ไดรั บเอกสิทธิ์ หรือความคุมกั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.5 ผูเสนอราคา...

-22.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผู เสนอราคาต องเป นนิ ติ บุ คคลและมี ผลงานประเภทเดี ยวกั นกับงานที่ประกวดราคาจ าง
ในวงเงิ นไมนอยกวา 3,000,000.00 บาท ( สามลานบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสั ญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเขาเปน คูสัญญากับ หนว ยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนิน การจัด ซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คู สั ญญาต องรั บและจ ายเงิ นผ านบั ญชี ธนาคาร เว นแต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค า
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบีย นพาณิช ย สําเนาใบทะเบีย น
ภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (1)
๔. การเสนอราคา...

-3๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา
(3) รายละเอียดการจาง
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาตอ งยื ่น ขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื ้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตอ งกรอกขอ ความใหถ ูก ตอ งครบถว น ลงลายมือ ชื ่อ อิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ หลัก ฐานแสดงตัว ตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาใหเ สนอราคาเปน เงิน บาทและเสนอราคาเพีย งราคาเดีย ว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน 365 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจ า งอิเ ล็ กทรอนิ กส ทั้งหมดเสี ย กอนที่จ ะตกลงยื่ น เสนอราคาตามเงื่ อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส จะดํ าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส กอ นหรื อ
ในขณะที่มีการพิจ ารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอัน เปน การขัด ขวางการแขงขัน ราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคา...

-4ผูเ สนอราคาที่ถูกตั ด รายชื่อออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป นผู เ สนอราคา
ที่มีผ ลประโยชนรว มกัน กับ ผูเ สนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศประกวดราคาจางอิเ ล็กทรอนิกส หรือเปน
ผูเ สนอราคาที่กระทําการอัน เปน การขัด ขวางการแขงขัน ราคาอยางเปน ธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง ดังกลา ว
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด
ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ด ว ยกั บ คํ า คั ด ค า นของผู อุ ท ธรณ แ ละเห็ น ว า
การยกเลิ กการพิจ ารณาผลการเสนอราคาที่ได ดํ าเนิ นการไปแล วจะเป น ประโยชน แกทางราชการอย างยิ่ ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู เ สนอราคาต องศึ กษาและทํ าความเขาใจในระบบและวิ ธี การเสนอราคาด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 339,450.00 บาท
( สามแสนสามหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบบาทถวน )
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะคืนใหผูเสนอราคาหรือ
ผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถัด จากวัน ที่ได พิจ ารณาในเบื้ องต นเรี ย บร อยแลว เว น แต ผู เสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก
ราคารวม .
6.2 หากผูเสนอราคา...

-56.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสจ ะไมรับ พิจ ารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวน แตเ ปน ขอผิด พลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เทานั้น
6.3 สถาบันมะเร็งแหงชาติ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีร ายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
.
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 สถาบันมะเร็งแหงชาติ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สแ ละลงโทษผู เ สนอราคาเปน ผู ทิ ้ง งานไมว า จะเปน ผู เ สนอราคาที ่ไ ดร ับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผู เ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได ว าไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณี ที่ ปรากฏข อเท็ จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข อเสนอว า ผู เสนอราคาที่ มี สิ ท ธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป น ผู เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ ๑.5 สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก
และ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีน้ี...

-6ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น วาการยกเลิกการพิจ ารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนิน การไปแลว จะเป นประโยชน แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัด กระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กสจะต องทํ าสั ญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2)
7.4 หนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงิน ทุน อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ยและประกอบธุร กิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแ จงชื่อ เวีย นใหสว นราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนั บถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะจายเงินคาจาง 12 งวด ๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
หรือคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ ได ทําการตรวจสอบผลงานในแตล ะงวดและปรากฏวาแลว เสร็จ ถูกตอง
ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ ตามน้ําหนักผาแหงที่ซักสะอาดเรียบรอยแลว
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 10 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สซึ่ง ไดทํา ขอ ตกลงเปน หนัง สือ หรือ ทํา สัญญาจา ง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3 เดือน - ป นับถัดจากวั นที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรับมอบงาน
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก
เงินบํารุง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดอนุมัติเงินคาจางแลวเทานั้น

.
.

11.๒ เมื่อ....

-711.๒ เมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา
ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใ ชเ รือ ไทย ซึ่ง จะตอ งไดรับ อนุญ าตเชน นั้น กอ นบรรทุก ของลงเรือ อื่น หรือ เปน ของที่รัฐ มนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือ เรีย กรอ งจากผูออกหนังสื อค้ําประกัน การยื่น ขอเสนอทัน ที และอาจพิจ ารณาเรียกรองให ชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๔ สถาบั นมะเร็งแห งชาติ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะแกไขเพิ่มเติ มเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว างระยะเวลาการจ าง ผู รั บ จางพึงปฏิ บั ติ ตามหลั กเกณฑที่กฎหมายและระเบี ย บได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
วันที่
สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ) นางรัตนา เฟองทรัพย
(นางรัตนา เฟองทรัพย)
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รายละเอียดการจางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย
จํานวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
1. ความเปนมา/หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดดําเนินการจางบริษัทเอกชนภายนอกเขามาดําเนินการซัก อบ รีด
เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย โดยถายโอนภารกิจภาครัฐสูเอกชน เพื่อใหการบริหาร
จัดการเกิดความคุมคา ทั้งทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสินทางราชการ เนื่องจากสัญญาจางจะสิ้นสุดลง
ในวั น ที่ 30 กัน ยายน 2558 เพื่อให การบริ การเป นไปด วยความสะดวกเรี ยบร อยและต อเนื่ อง จึ งเห็ นควร
ดําเนินการจ างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผู ปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย จํานวนประมาณ
438,000 กิโลกรัม เปนระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
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
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิ ติบุ คคลผู มีอาชี พดํ าเนิ นงานด านงานบริการซักฟอกเสื้อผ า และผ าตางๆ ซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 3,000,000.00 บาท (สามลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เ ปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถาบัน
มะเร็งแหงชาติเชื่อถือ
3.2 มีประสบการณดา นงานซักฟอกไมนอยกวา 1 ป
3.3 มีความสามารถดําเนินงานโดยมิตองใหผูอื่นรับชวง
3.4 มีโรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และมีใบอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหประกอบกิจกรรมซัก อบ รีดผา
3.5 มีห นัง สือ รับ รองผลงานจากหนว ยงานราชการ หรือ รัฐ วิส าหกิจ หรือ หนว ยงานอื่น ซึ่ง รับ รอง
ผลงานภายใน 1 ป นับถึงวันยื่นเสนอราคา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

-23.6 โรงงานมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐานตามที่ทางราชการกําหนด ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 12 (2525) โดยจะตองแสดงเอกสารรายงานการบําบัดน้ําเสียที่ถูกตองและมีเอกสารรายงาน
ผลการวิเคราะหน้ําจากหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน โดยแสดงผลการบําบัดวิเคราะห
ยอนหลังอยางนอย 1 ป
3.7 มีเครื่องกําเนิดไอน้ํา เพื่อใชในขั้นตอนการซักผา การอบผา และการฆาเชื้อ โดยจะตองมีเอกสารรับรอง
ความปลอดภัย ในการใชเครื่องกําเนิดไอน้ํา ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
จะตองมีผูควบคุมการใชเครื่องกําเนิดไอน้ําที่มีทะเบียนเปนผูควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ํา จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.8 ซักผาเปอนเลือด, อุจจาระและปสสาวะ (ผาติดเชื้อ) ผูเสนอราคาจะตองมีหองซักผาติดเชื้อแยกอยาง
ชัดเจน ไมซักปนกับผาสามัญ โดยผูเสนอราคาจะตองแนบแผนผังการวางเครื่องจักรในโรงงานมาแสดง
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนการซัก-อบ-รีด
4.1.1 ผูรับ จางจะต องมีขั้นตอน กรรมวิธี ในการซักและใช ผลิ ตภั ณฑป ระเภท/ยี่ห อของน้ํายาและ
ผงซั กฟอกที่ ใช ทุ กประเภท ซึ่ งเคมี ที่ ใช ในการซั กต องมี คุ ณภาพมาตรฐานเป น ไปตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ
อุตสาหกรรม (มอก.) หรือตองมีคุณภาพมาตรฐานตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนดไว
รวมทั้งแสดงอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภทไดโดยละเอียด
หากมีการเปลี่ย นแปลงขั้น ตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิต ภัณฑป ระเภท/ยี่หอของน้ํายาและ
ผงซักฟอกที่ใชทุกประเภท รวมทั้งอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภท และผูรับจางจะตองแสดง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงใหผูวาจางทราบกอนอยางนอย 30 วัน จึงจะสามารถดําเนินการตามขั้นตอนได
อนึ่งกรณีมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอื่นๆ ของน้ํายา ผงซักฟอกและสารเคมีที่ผูรับจาง
นํามาใชกับโรงพยาบาล ผูวาจางสามารถสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเปนน้ํายา ผงซักฟอกและสารเคมีประเภท
เดียวกันตองมีคุณภาพมาตรฐานเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) หรือตองมีคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนด
4.1.2 ผูรับจางยินดีและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ตามที่ผูวาจางมอบหมายใหเขาไปตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิตภัณฑ ประเภท/ยี่หอของ
น้ํายา และผงซักฟอกที่ใชทุกประเภท รวมทั้งอัตราสวนผสมของสารเคมีที่นํามาใชทุกประเภทและระบบบําบัด
น้ําเสีย ตลอดจนรถรับสงผา ในกรณีที่ผูวาจางเห็นสมควรเขาไปตรวจสอบไดตลอดเวลา หากผูรับจางไมอนุญาต
หรือไมอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามที่ผูวาจางมอบหมายให
เขาตรวจสอบ ผูวาจางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได
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-3ผูรับจางจะตองสงรายงานผลการรับรองระบบบําบัดน้ําเสียจากผูควบคุมมลพิษที่ไดรับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานผลการตรวจคา BOD หรือคาตะกอนลอย หรือคาสารละลายที่ได
ทั้งหมด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของใหกับผูวาจาง หากผูรับจางไมมีการสงตรวจระบบบําบัดน้ําเสีย ผูวาจางมีสิทธิ
สงตรวจระบบบําบัดน้ําเสียไดเอง โดยผูรับจางจะตองรับภาระคาใชจายทั้งหมดแทนผูวาจาง
4.1.3 ผูรับจางตองแยกผากอนซัก เชน ผาติดเชื้อใหแยกซัก แยกผาขาว และผาสีไมใหซักรวมกัน
เพื่อปองกันสีตกเปรอะเปอน
ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกติดผา ผูรับจางจะตองลางออกกอนนําผานั้นไปซัก ผาทุกชนิด ผูรับจาง
จะตองทําการฆาเชื้อดวยน้ํายาฆาเชื้อ
4.1.4 สําหรับผาเปอนเลือดและสารคัดหลั่ง ใหแชในน้ํายาทําลายเชื้อ 0.5% (Sodium hypochorite)
อยางนอย 30 นาที
4.1.5 การซักผาที่เปอนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูปวย ควรซักดวยน้ําธรรมดากอน เพื่อขจัดคราบ
สกปรกตางๆ ออกระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจึงซักดวยผงซักฟอกและน้ํายาฟอกผาขาว โดยใชน้ํารอน
4.1.6กระบวนการซักผา อุณ หภูมิที่ใ ชใ นการซัก ผา ควรสูง อยา งนอ ย 70 องศาเซลเซีย ส (หรือ
160 องศาฟาเรนไฮด) เวลาไมนอยกวา 3 นาที เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อเอสไอวีถูกทําลาย
ไดดวยความรอนและตายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ในเวลา 3 นาที
4.1.7 ใหละลายผงซักฟอกกับน้ํากอนซัก เพื่อปองกันผงซักฟอกติดคางในผาและใหใสน้ํายาปรับผานุม
ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการซัก
4.1.8 จั ด ระบบการทํ างานทางเดี ย ว โดยผ า สะอาดและผ าสกปรกไม ส วนทางกั น ให เ ป น ลั กษณะ
ONE-WAY โดยแยกพื้นที่สะอาดและพื้นที่สกปรกออกจากกัน
4.1.9 จะต องดู แลทําความสะอาดภายในอาคารและบริ เวณโดยรอบอาคารของผู รั บจ างเป นประจํ า
ทุกวัน ใหดูสะอาดอยูเสมอ
4.1.10 หนวยพับผาและจายผาเปนพื้นที่สะอาด ผูรับจางจะตองทําความสะอาดปดกวาด เช็ด ถู ทุกวัน
4.1.11 หองที่ซักผาติดเชื้อตองแยกจากหองซักผาทั่วไปโดยเด็ดขาด โดยแนบผังการวางเครื่องจักรใน
โรงงานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร
4.1.12 บุ คลากรที่ป ฏิ บั ติ งานต องสวมใส เ ครื่ องป องกัน ร างกายคื อผ าป ด ปากและจมูก ถุ งมือยาง
ผากันเปอนพลาสติกและรองเทาบูท
4.2 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการรับผาเปอนที่ซัก
4.2.1 ผู รั บจ างต องมารั บผ าเป อนที่ซักทุกวั น ระหว างเวลา 06.00 น. ถึ ง 08.00 น. โดยจํ านวน
ผาเปอนที่จะซักทั้งสิ้นโดยประมาณ 1,200 กิโลกรัมตอวัน หรือจํานวนผาเปอนที่จะซักจริงมากหรือนอยกวา
จํานวนประมาณการไดตามความจําเปนของแตละวัน
4.2.2 ผูรับจางจะตองมีรถมารับผาเปอนที่จะซักเปนลักษณะปดมิดชิดเพื่อปองกันการแพรเชื้อหรืออื่นๆ
ในระหวางการขนสง
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-44.2.3 ผูรับจางตองปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชั่งน้ําหนักผาเปอนที่จะซัก ดังนี้
2.2.3.1 เจาหนาที่ของผูวาจางรับผิดชอบในการคัดแยกผาตามประเภท
2.2.3.2 เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรั บจาง ตรวจชั่งน้ําหนักผาเปอนที่จะซัก
(หน วยเป นกิโลกรั ม) เมื่อตรวจชั่ งน้ํ าหนั กถูกตองครบถวนแล ว ให ผู รั บจ างรั บไว และถือว าผู วาจ างได ส งมอบ
ผ าเป อนที่จะซักถูกต องครบถวนแล ว พร อมกับทําการบั นทึกไว ในทะเบี ยนหรื อเอกสารอื่น โดยลงชื่ อไว เป น
หลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด
2.2.3.3 เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรับจาง ตรวจนับชิ้นผามานหองและผามาน
รอบเตียงและชั่งน้ําหนัก (หนวยเปนกิโลกรัม) เมื่อตรวจชั่งน้ําหนักและจํานวนชิ้น ถูกตองครบถวนแลวใหผูรับจาง
รับไวและถือวาผูวาจางไดสงมอบผาเปอนที่จะซักถูกตอง ครบถวนแลว พรอมกับทําการบันทึกไวในทะเบียนหรือ
เอกสารอื่น โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด
4.3 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการสงผาสะอาดที่ซัก-อบ-รีด เรียบรอย
4.3.1 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวโดยปฏิบัติดังนี้
4.3.1.1 จะตองคัดเลือกผาที่ซักไมสะอาด หรือผาชํารุดแยกออกจากผาสะอาด (ในกรณีที่มีผา
ที่ซักไมสะอาดหรื อผาชํารุดปนอยูในผาสะอาด จะต องปรับ ลดน้ํ าหนักของผาดังกลาวออกและจะไมนํ ามา
คํานวณน้ําหนัก)
4.3.1.2 คั ดแยกและพับ ผ าสะอาดตามชนิ ด ของผ า เช น ผ าปู , ปลอกหมอน, เสื้ อ, ผ านุ ง,
กางเกง, ผาสี่เหลี่ยมตามชนิดของผา เปนตน
4.3.1.3 ในคํ านวณนั้ น น้ํ าหนั กของผ าสะอาดในแต ล ะวั น ผู ว า จ างจะคํา นวณตามน้ํ าหนั ก
ผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว หักน้ําหนักของผาที่ซักไมสะอาดหรือผาชํารุดออกแลว คูณดวยราคา
คาจางตอกิโลกรัมที่ผูรับจางไดทําสัญญาไวกับผูวาจาง
4.3.1.4 เจาหนาที่ของผูวาจาง รวมกับตัวแทนของผูรับจาง ตรวจชั่งน้ําหนักผาสะอาดที่ซัก
อบ รีด เรียบรอยแลว เมื่อตรวจชั่งน้ําหนักถูกตองครบถวนแลว ใหผูวาจางรับไว และถือวาผูรับจางไดสงมอบผา
สะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวถูกตองครบถวนแลว พรอมกับทําการบันทึกไวในทะเบียนหรือเอกสารอื่นโดย
ลงชื่อไวเปนหลักฐานรวมกัน จํานวน 2 ชุด มอบแกผูรับจาง 1 ชุด และผูวาจาง 1 ชุด
4.3.2 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว จะตองสะอาดปราศจากความสกปรก
ทั้งหลาย และปราศจากกลิ่น และแยกผาใหม - เกา แตละชนิดใหดวย
4.3.3 ผูรับจางจะตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลวคืนในวันถัดจากวันที่รับผาเปอนทั้งหมด
ไปซักทุกวันระหวางเวลา 06.00 น. - 08.00 น. จะคํานวณตามน้ําหนักผาสะอาดที่ซัก อบ รีด แลว โดย
จะตองมีน้ําหนักนอยกวาน้ําหนักผาเปอนที่สงซัก
4.3.4 ผูรับจางตองสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว ที่บรรจุหรือหอหุมดวยถุงผาหรือถุงพลาสติก
ใหเรียบรอยมิดชิดกอนนําสงผูวาจางทุกครั้ง ดังนี้
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-54.3.4.1 ผาหม บรรจุหอพลาสติก บรรจุ 1 ผืน /หอ
4.3.4.2 เสื้อ ผานุง บรรจุ 1 ชุด /หอ (จํานวนวันละ 60 หอ)
4.3.4.3 เสื้อ กางเกง บรรจุ 1 ชุด /หอ (จํานวนวันละ 60 หอ)
4.3.4.4 เสื้อ ผานุง กางเกง ปลอกหมอน ผาขวางเตียง ผาปูเตียง บรรจุหอพลาสติก 10 ชิ้น/หอ
4.3.4.5 เสื้อกิโมโน บรรจุหอพลาสติก 10 ชิ้น/หอ
4.3.4.6 ผาหอของ ผาสี่เหลี่ยมตางๆ เสื้อกาวนตางๆ บรรจุหอพลาสติก 20 ชิ้น/หอ
4.3.5 ผูรับจางจะตองมีรถขนสงผาสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบรอยแลว เปนลักษณะปดมิดชิด เพื่อปองกัน
การแพรเชื้อและฝุนละอองในการขนสง
4.4 เงื่อนไขความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระทําหรือความบกพรอง
กรณีผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาได และผูวาจางจัดหาบุคคลอื่นเขาปฏิบัติงานแทนตามจํานวนผาที่จะ
ซักในวันนั้น ผูรับจางยินยอมชดใชคาใชจายในการนี้ทั้งหมดแทนผูวาจาง และยินยอมใหผูวาจางปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (0.10%) ของราคาคาจางตามสัญญาตอวัน จนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ผูวาจางตองชดใชคาเสียหายตามอัตราที่กําหนดไวจากการนับอายุการใชงานของผา โดยนับวันที่ เดือน ป
ที่ นํ าผ าดั ง กล า วออกมาใช ซึ่ ง เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่ ข องผู ว า จ า งมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให ทํ า
เครื่องหมายวัน เดือน ปที่นําผาออกใชงาน
อนึ่ง ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจางโดยสิ้นเชิงภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากผูวาจาง กรณีผูรับจางไมมาชดใชคาเสียหายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะหัก
จํานวนเงินคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินคาจางที่ผูวาจางตองจายในแตละงวด
4.4.1 กรณีผาชํารุด หมายถึง ผาชํารุดเกิดจากการซักของผูรับจาง
4.4.1.1 ในกรณีที่สงซักครั้งแรกแลวเกิดชํารุด ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง
ในอัตรารอยละ 100 ของราคาผาที่ซื้อ
4.4.1.2 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 1 - 6 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ 80 ของราคาผาที่ซื้อ
4.4.1.3 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 7 - 12 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ 50 ของราคาผาที่ซื้อ
4.4.1.4 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 13 - 18 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ 25 ของราคาผาที่ซื้อ
4.4.1.5 ผาที่มีอายุการใชงานระหวาง 19 - 24 เดือน ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหายใหแก
ผูวาจางในอัตรารอยละ 15 ของราคาผาที่ซื้อ
4.4.1.6 ผาที่มีอายุการใชงานมากกวา 24 เดือนขึ้นไป ถือเปนผาหมดสภาพผูรับจางไมตอง
ชดใชคาเสียหายใหแกผูวาจาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

-64.4.2 กรณีผาสูญหาย หมายถึง ผูรับจางสงผาไมครบตามจํานวนที่รับไปซักตามขอ 2.4 เมื่อผูรับจาง
ได รั บ คํ าเตื อ นจากเจ า หน าที่ ของผู ว า จ า งด ว ยวาจาหรื อ ได รั บ หนั ง สื อ เตื อนจากผู ว า จ างอย างหนึ่ งอย า งใด
ก็ตาม และตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวันในอัตรา รอยละศูนยจุดหนึ่งศูนย (0.10%) ของราคา
คาจางตามสัญญาตอวัน นับแตวันที่สงผาซักจนถึงวันที่ไดรับผาคืน
กรณีผู รั บ จ างไมส ามารถส งผ าคืน ให กับ ผู ว าจ างภายในระยะเวลาที่กําหนดผู รั บ จ างทําเป น
หนังสือนําไปยื่นตอผูวาจาง เพื่อจําหนายเปนผาสูญหายโดยผูรับจางจะตองชําระคาปรับตามวรรคแรกและ
ชดใชคาเสียใหแกผูวาจางในกรณีเปนผาหม ราคากิโลกรัมละ 500.00 บาท และเปนผาอื่นราคากิโลกรัมละ
350.00 บาท
ผูรับจางจะตองชดใชคาเสียหาย ตามขอ 4.4.1 และขอ 4.4.2 และคาปรับที่เกิดขึ้นตาม ขอ 4.4.2
ใหแกผูวาจางใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน หากผูรับจางไมมาชดใชคาเสียหาย และคาปรับภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว ผูวาจางหักจํานวนเงิน ชดใชคาเสียหาย และคาปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินคาจางที่ ผูวาจางตองจาย
ใหกับผูรับจางในแตละงวด
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจาง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) การจาง
เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางศิริพรรณ

พิษาภาพ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายฐานวัฒน

หิรัญพงษวัฒนา )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางอรนาถ

รุงเรือง

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางนุชรี

อนุมัติ

(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เปยมสอาด

)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย .
จํานวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 .
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
.
งาน
เคหะบริการ
กลุมงาน/ฝาย
บริหารทั่วไป
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท
6,789,๐๐๐.00 บาท
.
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
31 สิงหาคม 2558
.
จํานวน
๑,2๐๐.00
กิโลกรัม / วัน จํานวนเงิน
15.50
บาท / กิโลกรัม
ระยะเวลา
365
วัน
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 บริษัท แกรนด เซ็นทรัล ลอนดี้ จํากัด
.
4.2 หางหุนสวนจํากัด เซ็นทรัล ลอนดรี้
.
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางศิริพรรณ
พิษาภาพ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ .
. ดานสงเสริมพัฒนา
.
5.2 นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด
ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
.
5.3 นายฐานวัฒน
หิรัญพงษวัฒนา ตําแหนง นายชางเทคนิคชํานาญงาน
.
5.4 นางอรนาถ
รุงเรือง
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
.
5.5 นางนุชรี
เปยมสอาด
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
.
หมายเหตุ แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดมาจาก ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดทายใน 2 ป ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซตที่สืบราคา โดยไมตองลงราคาแตละรายที่ไปสืบมา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางศิริพรรณ

พิษาภาพ

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นายฐานวัฒน

หิรัญพงษวัฒนา )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางอรนาถ

รุงเรือง

)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางนุชรี

เปยมสอาด )

