
 
 
 
 
 

ประกาศ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ             . 

เรือ่ง  ประกวดราคาจาง  เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย   

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
.                                              . 

                สถาบันมะเร็งแหงชาติ               มีความประสงคจะประกวดราคาจาง 
               เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย  จํานวนประมาณ     .    
   438,0000 กิโลกรัม  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 .               
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

 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. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

 8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน 
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส 
ในวันที ่   24 กันยายน 2558 ระหวางเวลา     08.30 น.  ถึง     16.30  น.  
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที่        9 กันยายน 2558      .     
ถึงวันที ่   16 กันยายน 2558   ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.co.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    0 2202 6800 ตอ 1504, 1529      ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันที ่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 
 

  (ลงชื่อ)    วีรวุฒิ    อิ่มสําราญ 
 
           (นายวีรวฒุิ  อิ่มสําราญ) 
     ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขที ่  34 /2558    . 
การจาง  เหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผาผูปวยและผาตางๆ ที่ใชบริการทางการแพทย    . 

ตามประกาศ       สถาบันมะเร็งแหงชาติ        . 

ลงวันที่     9 กันยายน 2558      . 

.                                             . 

                 สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “     สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ    ”  
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 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

 (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 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ 
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.5 
 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  

๒.5 ผูเสนอราคา... 
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 2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

 ๒.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง          
ในวงเงินไมนอยกวา   3,000,000.00  บาท ( สามลานบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ           
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที ่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เชื่อถือ 

 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  

  2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 
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 ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
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 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 

 (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ  ๑.6 (1)   

  
 ๔. การเสนอราคา... 
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 ๓.๒ สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ         
ใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
 (2)  หลักประกันการเสนอราคา 
 (3)  รายละเอียดการจาง 
   (4)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
 (5)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.6 (๒)  

 ๔. การเสนอราคา 

 4.1 ผู เสนอราคาตองยื ่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ 
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให เสนอราคา เป น เ ง ินบาทและเสนอราคา เพ ียงราคา เด ียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา      120    วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน   365   วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  

 ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

 ๔.๕ ผู เสนอราคาจะต องยื่ นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที ่   24 กันยายน 2558    ระหวางเวลา    08.30      น. ถึง       16.30      น.  

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ตามขอ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคา และ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคา... 
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา                   
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว 
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวา 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 

 4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

  (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 
ทั้งปวงไวดวยแลว 

(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส 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 
ในวันที ่    1 ตุลาคม 2558           ระหวางเวลา    08.30 น.  ถึง     16.30 น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้    สถาบันมะเร็งแหงชาติ      จะคืนใหผูเสนอราคาหรือ         
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคาราย        
ที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

  6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

  6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ  ราคา   และจะพิจารณาจาก        ราคารวม      . 

6.2 หากผูเสนอราคา...    
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 6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เทานั้น 

 6.3  สถาบันมะเร็งแหงชาติ   สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้  
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ      สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ      . 
 (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส  
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ    มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 6.5    สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เปนเด็ดขาด         
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ     จะพิจารณายกเลิก               
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู เสนอราคาเปนผู ทิ ้งงานไมว าจะเปนผู เสนอราคาที ่ไดร ับ           
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผู เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผู เสนอราคาที่มีสิทธิ     
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผู เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.5   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก 
และ   สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ  จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้... 
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 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกลาวได 

 7. การทําสัญญาจาง 
 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
กับ   สถาบันมะเร็งแหงชาติ ภายใน    7   วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5   ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให  สถาบันมะเร็งแหงชาต ิ    
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

 7.1 เงินสด 

 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2) 

  7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2) 

  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 8. คาจางและการจายเงิน 

   สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะจายเงินคาจาง   12   งวด ๆ ละ ๑ เดือน เมื่อ  สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดทําการตรวจสอบผลงานในแตละงวดและปรากฏวาแลวเสร็จ ถูกตอง 
ครบถวน ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ ตามน้ําหนักผาแหงที่ซักสะอาดเรียบรอยแลว 

 9. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 10 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง 
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา     3     เดือน      -     ป นับถัดจากวันที่    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ไดรับมอบงาน            
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน     3    วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 

 ๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

     11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจาก      เงินบํารุง                               .        
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   ไดอนุมัติเงินคาจางแลวเทานั้น      . 

11.๒ เมื่อ.... 
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 11.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ      ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามที่ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคา
ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี ้

 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน  
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย              
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที ่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

 ๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหงชาติ    ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6   สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑1.๔ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
วันที่  9 กันยายน 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
  ที่มคีวามคลองตัว 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 สถาบันมะเร็งแหงชาต ิเชื่อถือ 

 3.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอพนักงานของผูรับจางใหไดรับคาแรงและสวัสดิการอยางถูกตอง ตามกฎหมาย 
  แรงงานที่บัญญัติไวในปจจุบันหรือที่ใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กําหนดไวพึ่งมีแกพนักงาน  
  โดยไมมีสิทธิจะเรียกรองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 3.4 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของพนักงานของผูรับจางทั้งทางตรงและ
  ทางออม โดยตองชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง 
 
 
 

                                        (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                                            กรรมการ  (ลงชื่อ)                                            กรรมการ 
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4. 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   จํานวน  17 คน   

       -  ปฏิบัติงานวันราชการปกติ วันจันทร - วันศุกร จํานวน  16 คน 
     เวลาปฏิบัติงาน เวลา 06.00 น. - 16.00 น. 

   -   ปฏิบัติงานวันจันทร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน    1 คน 
     เวลาปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 
     ปฏิบัติงานที่ หอผูปวยพิเศษ 8 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง 
    
 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) ประธานกรรมการ 

 (ลงชื่อ)                                            กรรมการ  (ลงชื่อ)                                            กรรมการ 
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  5.2.10 หองผาตัด, บริเวณสวนกลางและระเบียง ชั้น 3 อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง 
  5.2.11 งานสองกลองระบบทางเดินอาหาร บันไดหนีไฟและบริเวณสวนกลาง ชั้น 3 อาคารวิเคราะห 
   บําบัดโรคมะเร็ง 
  5.2.12 กลุมงานวิสัญญีวิทยา, บันไดทางข้ึน - 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 อาคารวิเคราะหบําบัด-
   โรคมะเร็ง 
  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) ประธานกรรมการ 
 

(ลงชื่อ)                                            กรรมการ  (ลงชื่อ)                                            กรรมการ 
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 7. 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 ในกรณีพนักงานของผูรับจางมาปฏิบัติไมครบจํานวนตามที่กําหนดวันใดหรือมาแลวไมสามารถปฏิบัติงาน 
  ไดผูรับจางจะตองจัดหาพนักงานมาทดแทนภายในเวลา 08.30 น. ของวันนั้น ถาเลยเวลาดังกลาวถือวา
  พนักงานขาดเต็มวัน ทางสถาบันมะเร็งแหงชาติ ปรับอัตรารอยละ 0.10 ของราคาที่ตกลงจางทั้งหมด
  ตามสัญญาตอวัน และปรับอัตราคาจางขั้นต่ําทีใ่ชบังคับในเขตกรุงเทพมหานคร /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     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            สถาบันมะเรง็แหงชาติ  
 

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 ) 
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