ประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

เรื่อง ประกวดราคาจาง เหมาบริการพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
.
.
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมาบริการพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 17 คน .
ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
.
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 1,300,000,00 บาท ( หนึ่งลานสามแสนบาทถวน )
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 หนดยื ่น ขอ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจัด ซื ้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิก 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

(ลงชื่อ) วีรวุฒิ อิ่มสําราญ
(นายวีรวุฒิ อิ่มสําราญ)
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ

เอกสารประกวดราคาจาง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่
/2558 .
การจาง เหมาบริการพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ .
ตามประกาศ

สถาบันมะเร็งแหงชาติ

.

ลงวันที่
.

.
.

สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จางเหมาบริการพนักงาน
ทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 17 คน 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
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผูเสนอราคา...

-2๒.6 ผู เสนอราคาต องเป นนิ ติ บุ คคลและมี ผลงานประเภทเดี ยวกั นกับงานที่ประกวดราคาจ าง
ในวงเงินไมนอยกวา 1,300,000.00 บาท ( หนึ่งลานสามแสนบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนว ยงานอื่น
ซึ่ง มีก ฎหมายบัญ ญัต ิใ หมีฐ านะเปน ราชการบริห ารสว นทอ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ หรือ หนว ยงานเอกชนที่
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
(๒) หลักประกันการเสนอราคา
(3) รายละเอียดการจาง
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
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 องศึก ษาและทํ าความเข า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคาด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 139,250.00 บาท
( หนึ่งแสนสามหมื่นเกาพันสองรอยหาสิบบาทถวน )
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) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(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
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให สถาบันมะเร็งแหงชาติ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันมะเร็งแหงชาติ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ยและประกอบธุร กิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแ จงชื่อ เวีย นใหสว นราชการตางๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะจายเงินคาจาง 12 งวดๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
หรือคณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ ไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวด และปรากฏวาแลว เสร็จ ถูกตอง
ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง ขอ 6 และ ขอ 8
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สซึ่ง ไดทํา ขอ ตกลงเปน หนัง สือ หรือ ทํา สัญญาจา ง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 เดือน - ป นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็ งแหงชาติ ไดรั บมอบงาน
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 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

รายละเอียดการจางเหมาทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จํานวน 17 คน
1. ความเปนมา/หลักการและเหตุผล
ดวยสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดดําเนินการจางบริษัทเอกชนภายนอกเขามาดําเนินการทําความสะอาด
อาคาร สถานที่ ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ โอนภารกิจภาครัฐสูเอกชน เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความคุมคา
ทั้งทางดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยสินทางราชการ และเนื่องจากสัญญาจางจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน
2558 เพื่อใหดําเนินงานและการบริการเปนไปดวยความสะดวกเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเห็นควรดําเนินการจาง
เหมาบริการพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 17 คน เปนระยะเวลา
12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสรรหาผูรับจางที่มีความพรอม และมีความชํานาญเฉพาะดานเขามาดําเนินการทําความสะอาด
ที่มคี วามคลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด อันเกิดประโยชนตอทางราชการ
2.2 เพื่อใหผูรับจางเปนผูลงทุน และรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาจางบุคลากร เพื่อใหผูรับจางบริการจัดการ
ใหมีการบริการที่สะดวก คลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดอันเกิดประโยชน
ตอผูมารับบริการและเจาหนาที่ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางราชการ
3. คุณสมบัติของผูรับจาง
3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางดานทําความสะอาด
3.2 มีประสบการณดานทําความสะอาดไมนอยกวา 1 ป ซึ่งมีผลงาน ประเภทเดียวกับที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา 1,300,000,00 บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) ตอสัญญาเดียว ระยะเวลา
ไมเกิน 3 ป นับวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจาง และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ เชื่อถือ
3.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอพนักงานของผูรับจางใหไดรับคาแรงและสวัสดิการอยางถูกตอง ตามกฎหมาย
แรงงานที่บัญญัติไวในปจจุบันหรือที่ใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กําหนดไวพึ่งมีแกพนักงาน
โดยไมมีสิทธิจะเรียกรองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของพนักงานของผูรับจางทั้งทางตรงและ
ทางออม โดยตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

-24. คุณสมบัติของพนักงานทําความสะอาด
4.1 ผูรับจางตองจัดอบรมใหความรูแกพนักงานทําความสะอาดทุกคนกอนเริ่มการปฏิบัติงาน ในเรื่องการทํา
ความสะอาด และการใชอุปกรณ ที่ถูกลักษณะและการปองกันการแพรกระจายเชื้อ
4.2 เปนบุคคลที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง เปนที่รังเกียจของสังคม หรือมีจิตฟนเฟอง
4.3 ไมสูบบุหรี่และไมเสพของมึนเมาทุกชนิด ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ
4.4 ไมเคยมีความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5. รายละเอียดการดําเนินงาน
5.1 เวลาการปฏิบัติหนาที่
จํานวนพนักงานปฏิบัติทั้งหมด
- ปฏิบัติงานวันราชการปกติ วันจันทร - วันศุกร
เวลาปฏิบัติงาน เวลา 06.00 น. - 16.00 น.
- ปฏิบัติงานวันจันทร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
ปฏิบัติงานที่ หอผูปวยพิเศษ 8 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง

จํานวน 17 คน
จํานวน 16 คน
จํานวน 1 คน

5.2 รายละเอียดพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.2.1 หองสุขาชาย - หญิง, ลิฟท 1 ตัว, บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 1
ตึกดํารงนิราดูร
5.2.2 กลุมงานเภสัชกรรม - ศูนยเปลผูปวย และบริเวณสวนกลาง ชั้น 1 ตอตึกดํารงนิราดูรและ
อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.3 กลุมงานรังสีวินิจฉัย และบริเวณสวนราชการ ชั้น 1 ตึกดํารงนิราดูร
กลุมงานรังสีวินิจฉัย ลิฟท 1 ตัว ชั้น 1 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.4 หองสุขา ชาย - หญิง บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 2 ตึกดํารงนิราดูร
5.2.5 หองสุขา ชาย - หญิง บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 3 ตึกดํารงนิราดูร
5.2.6 หองสุขา ชาย - หญิง ทั้ง 2 ดาน, บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 4 ตึกดํารงนิราดูร
5.2.7 ฝายการเงินและบัญชี, ฝายพัสดุและบํารุงรักษา, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, บริเวณสวนกลาง
หนาหองประชุมสมชายสมบูรณเจริญ ชั้น 5, หองสุขาชาย - หญิง,และทางเชื่อมระหวาง
ตึกดํารงนิราดูรและอาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.8 หองสุขาชาย - หญิง, ลิฟท 1 ตัว, บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 1 อาคาร
วิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.9 หองสุขาชาย - หญิง บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 2 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

-35.2.10 หองผาตัด, บริเวณสวนกลางและระเบียง ชั้น 3 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.11 งานสองกลองระบบทางเดินอาหาร บันไดหนีไฟและบริเวณสวนกลาง ชั้น 3 อาคารวิเคราะห
บําบัดโรคมะเร็ง
5.2.12 กลุมงานวิสัญญีวิทยา, บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง ชั้น 3 อาคารวิเคราะหบําบัด
โรคมะเร็ง
5.2.13 หอผูปวยพิเศษ, หองสุขาชาย - หญิง, บันไดหนีไฟและบริเวณสวนกลาง ชั้น 8 อาคารวิเคราะห
บําบัดโรคมะเร็ง
5.2.14 งานซอมบํารุงรักษา, งานเคหะบริการ , งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย, หนวยซักฟอก,
หนวยจายกลาง, ลิฟทขนของ, บันไดขึ้น - ลง, และบริเวณสวนกลาง ชั้น 1 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง
5.2.15 โรงพักขยะ, ศาลพระภูมิ บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด และบริเวณดาดฟา ชั้น 6 ตึกดํารงนิราดูร
5.2.16 หองหนวยยานพาหนะ, หองเก็บถังน้ํา, หองสุขาชาย - หญิง, รอบหองสุขาและบริเวณสวนกลาง
ชั้น 1
5.2.17 งานหองสมุด, หองสุขาชาย - หญิง, หองประชุม ชั้น 3 , บันไดทางขึ้น - ลง และบริเวณสวนกลาง
อาคารสันทนาการ
6. หนาที่ความรับผิดชอบ
6.2 ดูแลทําความสะอาดหองสุขาชาย - หญิง และบริเวณสวนกลาง โดยเฉพาะหองสุขาชาย - หญิง
ตลอดเวลาที่รับผิดชอบ
6.3 เติมอุปกรณ สําหรับใชในหองสุขาใหเพียงพอตอการใชตลอดเวลาที่รับผิดชอบ เชน สบูเหลวลางมือ
กระดาษทิชชู กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ
6.4 ถุงขยะจําแนกสีตามที่กําหนด และเก็บทุกครั้งที่ขยะเต็มประมาณ 3/4 ของถุงขยะ เก็บผูก และทิ้ง
ใหเรียบรอยตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด
6.5 ปดกวาดหยากไยสัปดาหละ 1 ครั้ง และเมื่อสกปรก
6.6 เช็ดกระจก พัดลม สัปดาหละ 1 ครั้ง และเมื่อสกปรก
6.7 ลางทําความสะอาดอางลางมือ พรอมขัดกอกน้ํา และเช็ดบริเวณอางใหแหงอยูเสมอ
6.8 ทําความสะอาดบริเวณพื้นหองสุขา ชักโครก สายฉีดชําระ โถสวมใหสะอาด ปราศจากกลิ่น
คราบสกปรก และเชื้อรา
6.9 ลาง - เช็ดฝาผนังหองสุขาสัปดาหละ 1 ครั้ง และเมื่อสกปรก
6.10 ทําความสะอาด บริเวณที่รับผิดชอบ ใหปราศจากกลิ่น คราบสกปรก เชื้อรา และม็อบพื้นใหแหง
รวมทั้งตองใชไมม็อบดันฝุน เปนระยะ
6.11 ทําความสะอาดขัดฟน ลงเงา สวนที่รับผิดชอบ เดือนละครั้ง
6.12 หากตรวจพบสิ่งใดชํารุด เสียหาย ในสวนที่รับผิดชอบ แจงงานเคหะบริการเพื่อดําเนินการสงซอมทันที
6.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานเคหะบริการ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

-47. ขอกําหนดอื่นๆ
7.1 ผูรับจางตองแจงรายชื่อพนักงานที่มาปฏิบัติงานประจําจุดที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ กอนเริ่มปฏิบัติงาน
1 สัปดาห
7.2 หากพนักงานประจํามีความจําเปนและไมสามารถปฏิบัติงานได ทางบริษัทผูรับจางจะตองดําเนินการ
จัดหาพนักงานมาทํางานแทน โดยไมเกิน 1 คน / วัน และเปลี่ยนไดไมเกิน 3 ครั้ง / เดือน
7.3 พนักงานทําความสะอาดจะตองแตงกายตามแบบฟอรมที่ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด โดย
ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ พรอมติดปายชื่อใหเห็นอยางชัดเจนเวลาปฏิบัติงานและติดบัตรพัก
รับประทานอาหารแสดงใหเห็นอยางชัดเจน
7.4 ผูที่ไดรับมอบหมายจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหเปนผูควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผูรับจาง
สามารถวากลาวตักเตือน หรือขอเปลี่ยนตัวพนักงานได เมื่อเห็นวาพนักงานของผูรับจาง มีความ
ประพฤติไมมี หรือปฏิบัติงานไมเหมาะสม
7.4 น้ํายาและอุปกรณทุกชนิดที่ใชสําหรับทําความสะอาด สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะเปนผูรับผิดชอบ
จัดใหทั้งหมด
7.5 พนักงานตองอยูประจําบริเวณพื้นที่ ที่ไดรับผิดชอบและหองสุขาตามที่ไดรับมอบหมาย
7.6 การพักรับประทานอาหารใหเปนไปตามกําหนดเวลา ดังนี้
5.6.1 เชา
เวลา 07.30 น. - 08.00 น.
5.6.2 กลางวัน
เวลา 12.00 น. - 12.30 น.
8. การปรับ
8.1 ในกรณีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติไมครบจํานวนตามที่กําหนดวันใดหรือมาแลวไมสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานมาทดแทนภายในเวลา 08.30 น. ของวันนั้น ถาเลยเวลาดังกลาวถือวา
พนักงานขาดเต็มวัน ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ ปรับอัตรารอยละ 0.10 ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมด
ตามสัญญาตอวัน และปรับอัตราคาจางขั้นต่ําทีใ่ ชบังคับในเขตกรุงเทพมหานคร /คน /วัน
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจางพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ
จํานวน 17 คน
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางศิริพรรณ

พิษาภาพ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางอรนาถ

รุงเรือง

)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางพนักงานทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 17 คน .
ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
.
งาน
เคหะบริการ
กลุมงาน/ฝาย
บริหารทั่วไป
สถาบันมะเร็งแหงชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท

2,785,๐๐๐.00 บาท

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
31 สิงหาคม 2558
เปนเงิน
2,785,๐๐๐.00
บาท ราคา/หนวย (ถามี)

.
.
-

บาท

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
4.1 บริษัท คลู คลีนนิ่ง คอรปอเรชั่น จํากัด
4.2 บริษัท เอส.บี.เอส.ซี กรุป จํากัด
5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
5.1 นางศิริพรรณ
พิษาภาพ
ตําแหนง
.
5.2 นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด
ตําแหนง
5.3 นางอรนาถ
รุงเรือง
ตําแหนง

.
..
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ดานสงเสริมพัฒนา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

.
.
.
.

หมายเหตุ แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) ไดมาจาก ราคามาตรฐานสํานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดทายใน 2 ป ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซตที่สืบราคา โดยไมตองลงราคาแตละรายที่ไปสืบมา
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
( นางศิริพรรณ

พิษาภาพ )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอนงคนาฎ เอี่ยมสอาด )

(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางอรนาถ

รุงเรือง

)

