
 
 
 
 
 

ประกาศ     สถาบันมะเร็งแหงชาติ             . 

เรื่อง  ประกวดราคาจาง  เหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   .    

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
.                                              . 

                สถาบันมะเร็งแหงชาติ               มีความประสงคจะประกวดราคาจาง 
               เหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ  จํานวน 19 คน                .  
                ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที ่30 กันยายน 2560               . 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

 1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา    2,300,000,00   บาท (   สองลานสามแสนบาทถวน   ) 

 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 ่             ระหวางเวลา       น.  ถึง           น.  
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ  
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในระหวางวันที่                                           .     
ถึงวันที ่                                ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nci.co.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข    0 2202 6800 ตอ 1504, 1505      ในวันและเวลาราชการ 

   ประกาศ ณ วันที ่         สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

  (ลงชื่อ)    วีรวุฒิ    อิ่มสําราญ 
 
           (นายวีรวฒุิ  อิ่มสําราญ) 
     ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขที ่              /2559    . 
การจาง  เหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   . 

ตามประกาศ       สถาบันมะเร็งแหงชาติ        . 

ลงวันที่                       . 

.                                             . 

                 สถาบันมะเร็งแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “     สถาบันมะเร็งแหงชาติ     ”  
มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    จางเหมาบริการทําความสะอาด   . 
อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาต ิจํานวน 19 คน  ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559  .   
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560      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 
 2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

 

๒.5 ผูเสนอราคา... 
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 ๒.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง          
ในวงเงินไมนอยกวา      2,300,000.00    บาท (       สองลานสามแสนบาทถวน       ) และเปนผลงาน         
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที ่    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   เชื่อถือ 

 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคญั 

 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
จัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 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 ่                        ระหวางเวลา         น. ถึง          น.  

เมือ่พนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว 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
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  จํานวน      232,700.00      บาท 
(     สองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดรอยบาทถวน       ) 

 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 ่                           ระหวางเวลา          น.  ถึง         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    สถาบันมะเร็งแหงชาติ   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
อันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน 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   สถาบันมะเร็งแหงชาติ   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  สถาบันมะเร็งแหงชาติ     
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  

 9. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาจาง  ขอ 6 และ ขอ 8 

 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 เงินคาจางสําหรับงานจางครัง้นี้ไดมาจาก      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  ดังนี้ 

 (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         สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 
(ลงชื่อ)  นางรัตนา  เฟองทรัพย 

 

(นางรัตนา  เฟองทรัพย) 
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดการจางเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ   

จํานวน 19 คน  
 

1.  ความเปนมา/หลักการและเหตุผล 
 ดวยกรมการแพทย สถาบันมะเร็งแหงชาติ จะดําเนินการจางทําความสะอาดอาคารตางๆ ของ
สถาบันมะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2560  เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
2560 เนื่องจากสัญญาจางป 2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อการทําความสะอาดอาคาร 
สถานที่ตางๆ ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ ใหมีความสะอาดถูกตองดวยสุขลักษณะ โดยกําหนดรายละเอียด
การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ คุณสมบัติของผูรับจาง พนักงานหรือคนทําความสะอาด ขั้นตอน 
วิธีการและเงื่อนไขในการทําความสะอาดใหเหมาะสม ถูกตองตามมาตรฐาน และกฎหมาย ตลอดจนขั้นตอน
การจัดหาผูรับจางทําความสะอาดเพื่อดําเนินการ ดังนี้ 
 ในขอกําหนด นี้ 
 “ขอกําหนด” หมายความวา ขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาดอาคารของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2560 
 “สถาบัน”  หมายความวา สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 “เจาหนาที”่ หมายความวา ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของโรงพยาบาล ตําแหนงตางๆ 
เชน แพทย พยาบาล บุคลากรอ่ืน ๆ  ที่ปฏิบัติราชการ หรือประจําที่อาคารที่ทําความสะอาด 
 “อาคาร” หมายความวา อาคารตางๆ ของโรงพยาบาลตามที่กําหนดหรือระบุตามขอกําหนดนี้
ใหทําความสะอาดและใหหมายความรวมถึงวัสดุ และอุปกรณอันเปนสวนควบหรือสวนประกอบของอาคาร 
หรือที่ใชประจําอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ พัดลม โตะ เกาอี้ ตนไม หุนจําลอง รูปภาพ ซึ่งเปนของสถาบัน
มะเร็งแหงชาติหรือเปนสวนกลางดวย 
 “จาง” หมายความวา การดําเนินการจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 “ผูรับจาง” หมายความวา ผูรับจางทําความสะอาดอาคารของสถาบันฯและใหหมายความรวมถึงผู
เขาเสนอราคาเปนผูรับจางตามขอกําหนดนี้ดวย 
 “หัวหนาผูควบคุม” หมายถึง พนักงานทําความสะอาดที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานกับ
พนักงานทําความสะอาดและสถาบันฯ 
 “พนักงาน” หมายความรวมถึงคนทําความสะอาดตามขอกําหนดนี้ดวย ซึ่งเปนของผูรับจาง 
 
 
 
    
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                      (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                       (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชือ่) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                 (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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2. วัตถุประสงค 
      2.1 เพื่อสรรหาผูรับจางที่มีความพรอม และมีความชํานาญเฉพาะดานเขามาดําเนินการทําความสะอาดที่
มีความคลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด อันเกิดประโยชนตอทางราชการ  
      2.2  เพื่อใหผูรับจางเปนผูลงทุน และรับผิดชอบคาใชจายสําหรับคาจางบุคลากร เพื่อใหผูรับจางบริการ
จัดการใหมีการบริการที่สะดวก คลองตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานที่สถาบันฯ กําหนดอันเกิดประโยชน
ตอผูมารับบริการและเจาหนาที่ภายในสถาบันมะเร็งแหงชาติ และทางราชการ 

 
3. คุณสมบัติของผูรับจาง 

    3.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางดานทําความสะอาด 

     3.2  มีประสบการณดานทําความสะอาดไมนอยกวา 3 ป ตองมีสําเนาหนังสือรับรองผลงานประกอบกับ
สําเนาคูสัญญาจางในเรื่องเดียวกัน และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่กรมการแพทย (สถาบันมะเร็งแหงชาติ) เชื่อถือ 

      3.3  ผูรับจางตองดําเนินการเอง โดยมิตองใหผูอื่นรับชวง 

     3.4  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอพนักงานของผูรับจางใหไดรับคาแรงและสวัสดิการอยางถูกตองตาม
กฎหมายแรงงานที่บัญญัติไวในปจจุบัน หรือที่ใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่กําหนดไวพึ่งมีแก
พนักงานโดยไมมีสิทธิจะเรียกรองจากสถาบันมะเร็งแหงชาติ ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

     3.5  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการกระทําของพนักงานของผูรับจางทั้งทางตรง
และทางออม โดยตองชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนตามความเปนจริง 

4. หัวหนาผูควบคุมงานและพนักงานทําความสะอาด 

      4.1  การสื่อสารหัวหนาผูควบคุมงาน จะตองมีโทรศัพทมือถือ สําหรับการสื่อสารในการปฏิบัติงานภายใน
สถาบันฯ เพื่อความรวดเร็วในการประสานงาน 

      4.2  พนักงานทําความสะอาดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 4.2.๑ มีสัญชาติไทย โดยตองมีบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือบุคคลตางดาว
ที่มีใบอนุญาตขอเขาทํางานถูกตองตามกฎหมาย 

 4.2.๒ อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป และอายุไมเกิน 60 ป ทั้งนี้ อยูในดุลยพินิจของผูวาจาง โดยตองแสดง
เอกสารตาม 4.2.๑  

           

 

 

 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                      (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                       (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                 (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 4.2.๓  มีรางกายสมบูรณ สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตออันตราย เปนที่รังเกียจแกสังคม และมี
สุขภาพจิตที่ดีไมเปนอันตรายตอตนเองและผูอื่น โดยมีเอกสารใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน สาขาเวชกรรม
ตรวจรับรองของรัฐบาลเทานั้น 

 4.2.๔  มีความประพฤติดีและเรียบรอย ไมเสพหรือติดสุรา หรือเครื ่องดื ่มที ่มีส วนผสมของ
แอลกอฮอล หรือสารเสพติดทุกชนิด 
 4.2.๕  มีใบรับรองแสดงการไดรับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการทําความสะอาด และรักษาความ
สะอาดที่ถูกวิธี และถูกสุขลักษณะ จากสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐหรือภาคเอกชน ตองผานการ
ฝกอบรมดานปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนมาแสดงตอ
คณะกรรมการในวันยื่นเอกสารทั้งผูปฏิบัติงานจริงหรือผูปฏิบัติงานสํารองเพื่อทดแทน โดยสามารถตรวจสอบ
หลักฐานพรอมแสดงหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดของสถาบันฯ โรงพยาบาลรับรองดังกลาว 

 4.2.๖  ไมเคยกระทําความผิดอาญาจนตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือที่หนักกวาจําคุกเวนแต 
เปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ 

     4.3 จํานวนพนักงานตองมีตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามรายละเอียดแตละอาคาร สถานที่หรือ
จุดที่ปฏิบัติการแนบทายขอกําหนดนี้ และตองสงรายชื่อพนักงานและหลักฐานของพนักงานทุกคนใหฝายพัสดุฯ 
กอนเขามาปฏิบัติงาน 

     4.4 พนักงานที่ทําความสะอาดหรือระหวางทําความสะอาดตอง 

 4.4.๑  แตงกายสุภาพเรียบรอยดวยเครื่องแตงกายหรือแบบฟอรมสีเดียวกันทุกคน ตามที่ผูรับจางฯ
แจงกับสถาบันฯ 

 4.4.๒  แขวนหรือติดบัตรแสดงตนที่ติดรูปถายครึ่งตัวขนาด ๔x๖ เชนติเมตร ที่หนาอกเสื้อตลอดเวลา 

 4.4.๓ ไดรับการตรวจสุขภาพกอนเริ่มเขาปฏิบัติงานทุกคน และตองตรวจสุขภาพประจําป ปละ 
๑ ครั้ง โดยตองนําหลักฐานการตรวจสุขภาพมาแสดง และมอบใหสถาบันมะเร็งแหงชาติพรอมกับแผนการ
ทําความสะอาดครั้งแรก หรือที่มีการเปลี่ยนพนักงานโดยใหยื่นเอกสารที่ฝายพัสดุฯ กอนการปฏิบัติงานทุกคน 
หากพบวามีการเจ็บปวยที่เสี่ยงตอการแพรกระจายเชื้อ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
และมาตรฐานการปองกันการแพรกระจายเชื้อ เชน หยุดพักงานหรือเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน 

 4.4.๔  ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย มีกิริยา มารยาทสุภาพเรียบรอย ซื่อสัตย สุจริต
และตองปฏิบัติตามกฎระเบียบการตางๆ ของสถาบันฯ โดยอนุโลมดวย 

 4.4.๕  เขารับการอบรมหลักสูตรการจัดการของเสียและการรักษาความสะอาดภายในสถาบันฯ กอน
เขาปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติของสถาบันฯ 

  

  
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 4.4.๖  ใชอุปกรณและเครื่องปองกันความปลอดภัยที่จําเปนและเหมาะสม เชน รองเทาบูท ผาปดปาก 
ปดจมูก เอี๊ยมพลาสติกกันเปอนแบบเต็มตัว ถุงมือยางอยางหนา ฯลฯ 

 4.4.๗  ใชอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานในที่สูงหรืออันตรายตามกฎหมาย หากไดรับอุบัติเหตุใดๆ 
เกิดขึ้น สถาบันฯ จะไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 

 4.4.๘  ถามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายละเอียด แตจําเปนตองกระทําเพื่อใหงาน
ทําความสะอาดแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูรับจางตองจัดทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 4.4.๙  ลงชื่อและวัน เวลา มาปฏิบัติงานในเอกสารหรือสมุดที่สถาบันมะเร็งแหงชาติจัดเตรียมไว 
หรือตามวิธีการอื่นใดที่สถาบันฯ กําหนด และจะลงชื่อแทนกันไมได ใหใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงินใน
แตละเดือนดวย 

 4.4.๑๐ รักษาความสามัคคีระหวางพนักงานดวยกันและกับเจาหนาที่ของสถาบันฯ ไมกระทําการใดๆ 
อันจะกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญ เชน พูดจาเสียงดังเกินเหตุ ทะเลาะวิวาทกัน หรือกอกรณีพิพาทใดๆ 
โดยเฉพาะผูปวย ผูมารับบริการ เจาหนาที ่หรือบุคคลทั่วไป 

 4.4.๑๑ สามารถและใหคําแนะนํา ตอบขอซักถามตางๆ แกผูปวยหรือผูมารับบริการฯลฯ เมื่อสอบถาม 
หรือขอความชวยเหลือในการจะติดตอกับสถาบันฯ ทั้งนี้ เฉพาะในเรื่องการติดตอทั่วๆ ไป ไมเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล และจะเรียกรองหรือรับคาตอบแทนใดๆ ไมไดจากผูมาติดตอ 

 
5. รายละเอียดการดําเนินงาน 

 5.๑ อาคารที่ตองทําความสะอาด ชื่อหรือจํานวนอาคาร การใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ระยะเวลา 
วิธีการ ขั้นตอนและอื่นๆ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดนี้ โดยเครงครัด ทั้งนี้ เวนแต
จะมีรายละเอียดหรือขอบเขตของงานกําหนดเพ่ิมเติมหรือเปนอยางอื่นเฉพาะอาคารนั้นๆ  

 5.๒ ทําความสะอาดพื้นที่สวนรวม พื้นที่เฉพาะพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกทุกชั้น รวมทั้งพื้นที่ชั้นดาดฟา
หลังคาทางเชื่อมอาคาร กันสาดทางเชื่อมทุกอาคาร บริเวณภายในสํานักงาน, หองสมุด, หองพักเจาหนาที่, 
คลินิกตรวจโรค, หองพักผูปวย, หองอื่นๆ, หองน้ําชาย-หญิง, พื้นที่ทางเดิน, ทางลาด, ทางเชื่อม, ลิฟตโดยสาร
และพื้นที่เฉพาะ ดังตอไปนี้ ดวย 

 5.๒.๑  พื้นซีเมนต พื้นกระเบื้องเคลือบ พื้นหินขัด พื้นทรายลาง และพ้ืนกระเบื้องยาง 
 5.๒.2  พื้นท่ีโถงทุกชั้น  
 5.๒.3  หองประชุม หองเตรียมอาหาร หองพักวิทยากร และหองเฉพาะอืน่ๆ 
 5.๒.4  หองน้ํา หองสุขา ผูปวยชาย-หญิง  

  
  
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 5.๒.5  พื้นท่ีบริเวณดาดฟา โดยตองเก็บขยะมูลฝอยบริเวณทอระบายทกุชองดวย 

 5.๒.6  พื้นท่ีทางหนีไฟ ระเบียงอาคารและบันไดหนีไฟของอาคารแตละชั้น 

 5.๒.7   พื้น ผนังและอุปกรณในหองและหนาหองลิฟต 

 5.๒.8   ผนังหอง ฝาเพดาน ประตู และหนาตางทุกประเภท มุงลวด เหล็กดัด ราวผามาน 
 5.๒.9   กระจกผนัง และกระจกตางๆ 

 5.๒.10  โตะ เกาอี้ทุกประเภท ชุดรับแขกเฟอรนิเจอร 

 5.๒.11  สวนประกอบหรือสวนควบของอาคาร และที่ใชประจําอาคาร เชน เครื่องใช/อุปกรณตางๆ 
ประจําอาคารสํานักงาน/หนวยงาน พัดลมตั้งพื้น ติดเพดาน โคมไฟ หลอดไฟ เครื่องสุขภัณฑ รูปภาพ ปาย
อักษรชื่อตางๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะตัว เครื่องภายนอก พัดลมดูดอากาศ และชองดูดลมเขา-ออก ที่ผนัง
หรือฝาเพดาน ตูดับเพลิง เครื่องดับเพลิงจุดตางๆ เคานเตอรและโตะวางโทรศัพท ใหสะอาดตลอดเวลา 

 5.๒.12  บันได ราวบันได  

 5.๒.13  ทอและรางระบายน้ํา โดยตองเก็บขยะมูลฝอยในบอและรางระบายน้ําดวย 

 5.2.14  ปลั๊กและสวิทซ เปด-ปดไฟ 

 
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ทําความสะอาดตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดโดยเครงครัด ดังตอไปนี้ 
 1.๑ ทําความสะอาดวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือตามวัน เวลา ทําการของสถาบันฯ 
ที่กําหนดเฉพาะ 
 1.๒ ทําความสะอาดโดยการ ลาง เช็ด ถู ขัด หรือดูด ดูดฝุนพื้น เครื่องใช ปลั๊กและสวิซทเปดปดไฟ 
ครุภัณฑตางๆ เครื่องปรับอากาศเฉพาะภายนอก พัดลมดูดอากาศ และชองดูดลมเขาหรือชองดูดลมออก เครื่อง
ตกแตงอาคาร หุนจําลอง รูปภาพ และสิ่งอํานวยความสะอาดตางๆ ใหปราศจากฝุน หยากไย ความสกปรก 
รอยเปรอะเปอนใหสะอาดเรียบรอยตลอดเวลา โดยกอนดําเนินการใหประสานกับเจาหนาที่ที่อยูประจําหอง 
 1.๓  ลิฟต ตองทําความสะอาดภายในทุกวัน ดูแลใหสะอาดตลอดเวลา 
 1.๔  นอกจากการทําความสะอาดตาม 1.๒ แลว ตองดําเนินการเพ่ิม ดังนี้ ดวย 

  1.๔.๑ สําหรับพื้นที่เฉพาะและสวนประกอบดังรายการตอไปนี้ 
   - ทางเดิน บันได หองโถง ลิฟตโดยสาร และพ้ืนที่กําหนดเฉพาะ ตองลงน้ํายาขัดพ้ืนทั่วไป 
     ใหสะอาด และเปนเงาตลอดเวลา แตไมลื่น 

   

   
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 1.๔.๒  พื้นที่สกปรกหรือมีรอยขีด ตําหนิตางๆ ไมวาเกิดจากการใชอาคารตามปกติ หรือมีการยาย
ครุภัณฑ ตองใชน้ํายาขัดพื้นหรือน้ํายาลางขัดลอกออกกอนการลงน้ํายาขัดลอกพื้นใหใชเครื่องขัดอยางทั่วถึง 
เช็ดใหแหงตามกรรมวิธีที่เหมาะสม สะอาดทันท ีและตลอดเวลา 

 1.๔.๓  พื้นที่สกปรก หากเปนพื้นประเภทกระเบื้องเคลือบหรือไมเคลือบ พ้ืนที่หองน้ํา หองสุขา และ
สุขภัณฑตางๆ ลางทําความสะอาดแลวทําใหแหง โดยปราศจากสิ่งสกปรก ฝุนละออง ใบไม กนบุหรี่ เศษมูลฝอย
และสิ่งตางๆ เพื่อใหสะอาดตลอดเวลา ในกรณีสุขภัณฑภายในหองน้ําสวนกลางชํารุด ใหแจงฝายบริหารทั่วไป 
หรืองานเคหะบริการ ทันท ี
  1.๔.๔  พื้นประเภทกระจก ทั้งภายในอาคาร ประตู หนาตางทุกชนิด ตองเช็ดดวยน้ํายาเช็ดกระจก 
และเช็ดใหแหงจนใสสะอาด ไมมีตําหนิหรือรอยสัมผัสใดๆ 

  1.๔.๕  ลิฟต ในกรณีขนยายมูลฝอย และผาเปอน เสร็จแลวตองทําความสะอาดลิฟตตามที่สถาบันฯ 
กําหนดทันท ี

   1.๔.๖  ดูแลและเก็บมูลฝอยบริเวณอาคารทุกชั้น  

 1.๕ ทําความสะอาดพื้นพรอมเคลือบเงา และขัดดวยเครื่องใหพื้นเปนเงาแตไมลื่น 3 เดือนครั้ง ใน
วันหยุดราชการและวันนักขตัฤกษ  

 1.๖  ตูน้ําดื่ม 
          1.6.1 ทําความสะอาดตูน้ําดื่มภายนอกทุกวันหรือเมื่อสกปรก 
       1.6.2 เติมน้ํา/แกวน้ํา  
       1.6.3 ทําความสะอาดขวดใหมกอนเปลี่ยนทุกครั้ง 

 1.๗ นําถุงพลาสติกใสในถังมูลฝอยตามจุดตางๆ ใหถูกตองแตละประเภทที่ทางสถาบันฯ กําหนดทุกวัน
หรือเมื่อบรรจุประมาณ ¾ สวน หรือเมื่อบรรจุประมาณ 2/3 สวนของถุงพลาสติกในถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
ตองเปลี่ยนทันท ี
  1.๗.๑ ถุงมูลฝอยที่จะท้ิงตองบรรทุกในรถเข็นตามขอกําหนดนี้ โดยขนไปทิ้งทีโ่รงพักขยะที่กําหนด
ดานหลังอาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแหงชาติ 
  1.๗.๒ ถังมูลฝอยพรอมฝาตองลางใหสะอาดทุกวันหลังรถขนขยะมาเก็บ และตองนําไปวางไว 
ตามจุดเดิมทันที ในกรณีพ้ืนที่สวนกลาง หากถังมูลฝอยหรือฝาชํารุด ใหแจงงานเคหะบริการ ฝายบริหารทั่วไปทันที 

 1.๘   การกําจัดฝุนภายในอาคารและพ้ืนที่ทางเดินรวม ตองใชผาดันฝุนแทนการกวาดดวยไมกวาด 

 1.๙   หามใชไมกวาดในการกวาดพื้นโดยทั่วไปทั้งภายในและบริเวณทางเดิน จะใชไดในกรณกีวาดกองฝุน
ที่ไดใชไมดันฝุนดันมากองรวมกันไวแลวใชไมกวาดกวาดเขาที่ตักผง (ชนิดมีฝาปดมิดชิด) สวนนอกอาคาร
พิจารณาตามความเหมาะสม 

 

  
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 1.๑๐ ตองทําความสะอาดกระจกโดยทั่วไปทุกวัน และขัดพื้นที่ภายในและภายนอกพรอมเคลือบมันทุก
ชั้น (ทําความสะอาดใหญ) หากดําเนินการในวันหยุดนักขัตฤกษ และหรือวันหยุดพิเศษอื่นๆ ตองสงแผนการ
ปฏิบัติงานแจงวัน เวลาที่จะปฏิบัติใหสถาบันมะเร็งแหงชาติทราบลวงหนากอนถึงกําหนดวันทําความสะอาดไม
นอยกวา ๗ วัน 

 1.๑๑  ในการทําความสะอาดในสวนท่ีไมอาจจะทําไดในวันทําการปกติ ตองทําในวันหยุดราชการวันอาทิตย 
หรือวันหยุดนักขัตฤกษที่ไมมีคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เชน เกาอี้นั่งรอตรวจ หองโถงพักรอการตรวจโรค 
หองโถงรอรับยา หองสุขภัณฑ ตองแจงใหฝายบริหารทั่วไปทราบลวงหนา  

 1.๑๒ การลงน้ํายาเคลือบเงาดักฝุนใหเช็ดถูทุกวัน และขัดดวยเครื่องใหเปนเงา แตไมลื่น ใหสะอาด 
 1.๑๓ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและเครื่องใชในการทําความสะอาด เมื่อเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอน
นําไปตากแหง และเก็บไวในที่ที่กําหนดตามขอกําหนดนี้ทันที หามใชวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและผาของ
สถาบันฯ มาทําความสะอาด หากพบบริษัทฯ จะตองถูกปรับชิ้นละ 10๐.00 บาทตอครั้ง 

 

6. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

     6.๑ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สําหรับการทําความสะอาด ตองมีความเหมาะสมกับงานอาคารที่
ตองปฏิบัติ และตองจัดหาใหเพียงพอใชงานไดตลอดเวลาทุกวัน โดยอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 

 6.๑.๑ พาหนะสําหรับปฏิบัติกิจกรรมการรักษาความสะอาด 
 (ก)  ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับบรรจุอุปกรณทําความสะอาดที่สามารถเก็บวัสดุ
อุปกรณไดอยางมิดชิดเรียบรอย และตองใชบรรจุอุปกรณทําความสะอาดเทานั้น ตองมีขนาดไมนอยกวา กวาง 
๗๐xยาว ๑๐๐xสูง ๑๐๐ ซม.ทําดวยสแตนเลสผิวเรียบทึบ ตามตัวอยางของสถาบันฯ ที่แนบใหเพียงพอตอการ
ใชงานอยางนอย 2 คัน หลังจากไดผูรับจางแลว ผูรับจางจะตองนํารูปแบบรายละเอียดของรถเข็นมาให
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดตรวจสอบความถูกตองกอนสงมอบ 
 (ข)  ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับขนถุงมูลฝอยติดเชื้อไปทิ้ง ทําดวยสแตนเลสผิว
เรียบทึบ มีฝาปดมิดชิด และใหเพียงพอตอการใชงาน โดยมีขอความสีแดงเขียนติดขางตัวรถในขนาดที่สามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจนทั้ง ๒ ดานวา “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อหามนําไปใชในกิจการอื่น” 
 (ค)  ผูรับจางจะตองจัดหารถเข็นสําหรับขนถุงมูลฝอยทั่วไปไปทิ้ง ทําดวยสแตนเลสผิวเรียบ
ทึบ มีฝาปดมิดชิด และใหเพียงพอตอการใชงาน  

 6.๑.๒ ไมมอบ ผามอบ ผาดันฝุน ใหมีขนาดเหมาะสมโดยเฉพาะในพื้นท่ีที่คับแคบไมสามารถใชไมม
อบ ผามอบ ผาดันฝุน ที่มีขนาดใหญไดสะดวก 

  6.๑.๓ กระบอกฉีดน้ํายา  

 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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  6.๑.๔ ไมกวาดออน ไมกรีดน้ํา ไมกวาดสนาม 

  6.๑.๕ ภาชนะสําหรับตักมูลฝอยท่ีมีฝาปดมิดชิด และสามารถปดเปดไดเองขณะใชงาน 

  6.๑.๖ ถังมอบน้ําสําหรับผาถูพ้ืน ที่มีที่รีดน้ําได 

  6.๑.๗ ถุงพลาสติกสําหรับใสมูลฝอย ดังนี้ 

   - สีดํา ใสมูลฝอยท่ัวไป 
   - สีแดง ใสมูลฝอยติดเชื้อ  (มีตราสัญลักษณและชื่อสถาบันมะเร็งแหงชาติดวย) 
   - สีเหลือง  ใสมูลฝอยอันตราย  
   - สีมวง ใสมูลฝอยเคมีบําบัด 
   - สีเขียว ใสมูลฝอยรีไซเคิล 
  ทั้งนี้ ตองมีขนาด ใหสอดคลองกับถังขยะของสถาบันฯ ที่มีอยู มีความเหนียวทนทาน ไมฉีกขาดงาย 
สามารถบรรจุของเหลวไดไมรั่วซึม และมีตราหรือสัญลักษณตามกฎหมาย โดยขอดูตัวอยางไดที่     ฝายพัสดุ
และบํารุงรักษา ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
 6.๑.๘   เชือกฟาง 
 6.๑.๙   เครื่องขัดพ้ืน เครื่องดูดฝุน 
 6.๑.๑๐ เครื่องและอุปกรณทําความสะอาด เครื่องสุขภัณฑตางๆ 
 6.๑.๑๑ อื่นๆ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการทําความสะอาด 
 6.๑.๑๒ สติ๊กเกอรสําหรับติดขางถุงขยะขนาดไมนอยกวา ๕ x ๙ เซนติเมตร ใชสําหรับเขียนชื่อระบุ
หนวยงาน 
 6.1.13 น้ํายาทําความสะอาดพื้นและหองน้ําตามแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันที่สถาบันฯ 
กําหนด (เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 
 6.1.14 อุปกรณทําความสะอาด เมื่อขยะหกตกแตก  แขวนไวที่รถแยกเปนชอง และหยิบใชสะดวก
ไดแก ที่คีบเศษแกว ถุงขยะติดเชื้อ กระปองใสเศษแกว เชือกฟางรัดถุงขยะ กระดาษซับน้ํา ถุงมือ ขวดน้ําเปลา 
น้ํายาฆาเชื้อตามมาตรฐานและสถาบันฯ กําหนด ที่ตักผงแบบมือจับ เจลลางมือ 

     6.๒  วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตามขอ ๔.๑ ถามีการกําหนดมาตรฐานตามกฎหมายตองใชตามที่มี
มาตรฐานนั้นๆ โดยเฉพาะดังตอไปนี้ 
 6.๒.๑ น้ํายาลางพื้น ลอกแวกซ เคลือบเงาพื้น ตองใชผลิตภัณฑที่ไดการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) หรือไดรับการรับรองวัตถุอันตรายประเภทสอง (วอส.) แลวแตกรณี 
 6.๒.๒ ผลิตภัณฑที่จัดเปนวัตถุอันตรายหรือวัตถุมีพิษ ตองไดรับอนุญาตผลิต จําหนาย หรือ
ครอบครองตามกฎหมายดวย 
  
 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 6.๒.๓ วัสดุที่ใชตองไดมาตรฐานชั้นดีที่สุดที่มีจําหนายในปจจุบัน ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือ
ตําหนิใดๆ กับอาคาร โดยเฉพาะวัสดุที่ใชกับพื้น เมื่อลางพื้นลอกแวกซ ลงน้ํายาเคลือบเงาแลวพื้นตองเปนเงา       
แตไมลื่น หรือไมเปนอันตรายแกผูปวย เจาหนาที ่หรือบุคคลทั่วไป 

 6.๒.๔ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ หากมีการแจงหรือแสดงรายละเอียดในการเสนอราคา
ตามขอกําหนดนี้ ตองใชตามที่แจงเทานั้น เวนแตมีเหตุผลหรือความจําเปน เชน เลิกการผลิตหรือไมมีจําหนายแลว 
โดยตองไดรับอนุญาตจากสถาบันฯ กอนใช 

 6.๒.๕ กระแสไฟฟา และน้ําที่ใชทําความสะอาด สถาบันฯ จะจัดและอํานวยความสะดวกใหเทาที่
จําเปนและเหมาะสม โดยตองแจงใหสถาบันฯ ทราบกอน  

 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการทําความสะอาดเฉพาะตามเอกสารหมายเลข ๑, ๒ และ ๓ แนบทาย
ขอกําหนดนี้ โดยตองทําความสะอาดทั้งตามขอกําหนดนี้โดยเครงครัด 
  
7. การตรวจสอบและรายงาน 
 7.๑ ใหหัวหนาผูควบคุมงาน (พนักงานทําความสะอาดที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประสานงาน) ทํา
ตารางการตรวจสอบการทําความสะอาดทุก ๑ ชั่วโมง สําหรับการทําความสะอาดหองน้ํา และใหติดไวใน
สถานที่ที่ทําความสะอาด โดยเจาหนาที่ของสถาบันมะเร็งแหงชาติจะทําการตรวจสอบอีกครั้ง หากไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางสถาบนัฯจะทําหนังสือแจงเตือน  ถาครบ ๓ ครั้ง สถาบันฯ สามารถบอกเลิกสัญญา 

    7.๒ ในระหวางทําความสะอาด พนักงานตองตรวจสอบความเรียบรอยของอาคาร วัสดุ อุปกรณตางๆ ทั้ง
ที่เปนสวนควบของอาคารหรือที่ใชประจําอาคารทุกวัน เชน สวิตซไฟฟา พัดลมตางๆ กอกน้ํา ทอประปา ใน
สวนที่ไมไดใชงาน โดยเฉพาะกอนออกจากพื้นท่ีที่รับผิดชอบเวลา ๑๖.๐๐ น.   

      7.๓ ในการทําความสะอาดของพนักงาน ถาพบหรือกระทําการใดๆ กอใหเกิดความเสียหายแกอาคาร 
วัสดุ อุปกรณตางๆ กอกน้ํา ทอประปา ใหรีบรายงานฝายบริหารทั่วไป ทราบทันที และตองรายงานเปนลาย
ลักษณอักษรหลังจากรายงานดวยวาจาแลว หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขเมื่อครบ ๓ ครั้ง บริษัทตองเปลี่ยน
พนักงานทําความสะอาดใหสถาบันฯ ใหมภายใน 3 วันทําการ 

 
8. การจางทําความสะอาด 
    8.๑ ผูที่จะเปนผูรับจางทําความสะอาด ตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และตอง
ดําเนินการตางๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศกรมการแพทย เรื่องการจางทําความสะอาด
อาคารสถาบันมะเร็งแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2560 
    8.๒ ในการเสนอราคานอกจากจะตองดําเนินการตามขอ 8.๑ ทุกประการแลว ตองดําเนินการตามที่
กําหนดในขอกําหนดนี้ดวย คือ 
 
 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 8.๒.๑ ระบุชื่อ แหลงผลิตหรือประเทศที่ผลิตวัสดุที่ใชทําความสะอาด โดยระบุเลขที่มาตรฐานตางๆ 
ตาม 6.๒.๑ หรือตามท่ีกําหนดดังนี้ 

 

ลําดับ รายละเอียด ผลิตภัณฑท่ีใช มอก./มผช./อย./วอส. 

๑. น้ํายาลางพ้ืน  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๒๙๒/๒๕๕๒ 
หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ 
วอส.๔๙๓/๒๕๕๐ วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๒. น้ํายาถูพ้ืนประจําวัน  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๒๙๒/๒๕๕๒ 
หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ หรือ วอส.๘๘/๒๕๔๘ หรือ 
วอส.๔๙๓/๒๕๕๐วอส.๕๑๐/๒๕๕๓ 

๓. น้ํายาลอกแว็กซ  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๙๐๓/๒๕๔๕ 
หรือ วอส.๑๕๖/๒๕๕๐ หรือ วอส.๔๙๓/๒๕๔๐ หรือ 
วอส.๕๑๒/๒๕๔๗ 

๔. น้ํายาเคลือบเงาพื้น  เชน มอก.๒๑๑๖/๒๕๔๕ หรอื วอส.๕๗/๒๕๔๘ หรือ 
๑๓๗/๒๕๔๐ 

๕. น้ํายากําจัดคราบสนิมและ
ตะกอนในหองน้ํา 

 เชน มอก.๓๒๙/๒๕๔๒ หรือ วอส.๒๙๙/๒๕๕๑ หรือ 
วอส.๓๒๔/๒๕๔๒ 

6. น้ํายาเช็ดกระจก  เชน มอก.๑๙๙๐/๒๕๔๓ หรอื วอส.๒๓๙/๒๕๔๗ 
หรือ วอส.๒๒๘/๒๕๔๗ หรือ วอส.๒๙๑/๒๕๔๐ หรือ 
วอส.๔/๒๕๔๓ หรือ วอส.๕๒๔/๒๕๔๙ หรือ มผช.
๕๕๙/๒๕๔๗ 

7. น้ํายาขัดอลูมิเนียม สแตนเลส
และโครเมี่ยม 

 เชน มอก.๑๐๓๕/๒๕๓๔ หรอืผลิตภัณฑที่ไดรับการ
รับรองจาก อย.หรือ วอส. 

8. สารซักลาง (ผงซักฟอก)  เชน วอส.๑๔๖๒/๒๕๕๔ วอส.๒๒๔/๒๕๕๔ หรือ 
วอส.๒๑๖/๒๕๕๓  หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง
จาก อย.หรือ วอส. 

9. น้ํายาซักพรม น้ํายา แชมพู 
หรือสเปรย 

 เชน วอส.๒๒๔/๒๕๔๔ หรือ วอส.๒๑๖/๒๕๕๓ 

10. สบูเหลวลางมือ  ใบรับแจงจากคณะกรรมการอาหารและยา หรือ วอส. 

11. ยาดับกลิ่นกอน  วอส.หรือใบรับแจงจากสํานักคณะกรรมการอาหาร
และยา 

    

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 หมายเหตุ: ๑. ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารยืนยันน้ํายาที่ใชไมมีสวนผสมของสารอันตรายที่หามใชทําความ
สะอาด หรือเอกสารขอมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยันวาไมมี
สวนผสมของสารอันตรายที่หามมีในน้ํายาทําความสะอาด ใหคณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นเอกสารดวย 

 ๒. ผูเสนอราคาตองทําเครื่องหมาย หรือใชปากกาเนนคํา หรือติดสลิปยื่นใหเห็นเดนชัดใน 
แคตตาล็อค หรือรายละเอียดของน้ํายาแตละตัวที่ไดผาน อย.มอก.วอส. หรือ มผช. หรือผลิตภัณฑโรงพยาบาล
รัฐบาลทีเ่ชื่อถือได หรือผลิตภัณฑสินคา OTOP เพื่อใหคณะกรรมการไดพิจารณาอยางชัดเจนในวันยื่นเอกสารดวย 
 ๓. ขวดแบงตองลางทําความสะอาดผึ ่งใหแหงกอนนํากลับมาใช โดยตองมีฉลากระบุ
สาระสําคัญ ๓ อยาง 
  ๑. ชื่อน้ํายา 
  ๒. สารออกฤทธิ ์
  ๓. วันหมดอายุ (๓๐ วัน หลังเทแบง) 

 8.๒.๒  ดูสถานที่ สํารวจตรวจสอบสถานที่และคํานวณงานจากสภาพพ้ืนที่จริงของอาคาร 

 8.๒.๓  เสนอราคาตอหนวย คือ ราคาคาจางทําความสะอาดทั้งหมดตอหนวยตารางเมตร ทุกชวงเวลา 
๑ เดือน 

     8.๓ การจายคาจางทําความสะอาด สถาบันฯ จะจายเปนงวดเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง เมื่อไดสงมอบและ
สถาบันฯ ไดตรวจรับถูกตองตามสัญญา 

     8.๔ ระยะเวลาจางตามขอกําหนดนี้มีระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕60  

     8.๕ ยื่นแผนการจัดอัตรากําลังคนที่ทําความสะอาดสําหรับพื้นที่แตละจุด และแตละอาคารโดยตองมี
รายละเอียดตางๆ เชน จํานวน หัวหนาพนักงาน จํานวนพนักงาน ตามคุณสมบัติตางๆ ตามขอกําหนดนี้ให
สถาบันฯ ในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 

 
9. หนาที่และความรับผิดชอบ 

     9.๑ ผูรับจางตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําวัน สัปดาห เดือน ๓ เดือน และ ๖ เดือน ใหสถาบันฯ 
และผูควบคุมงานและผูเกี่ยวของอยางนอย ๓ ชุด โดยตองยื่นลวงหนากอนถึงกําหนดการปฏิบัติตามแผนไม
นอยกวา ๓๐ วัน แผนการปฏิบัติงานตามวรรคกอน หากผูรับจางมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ตองแจง
และสงแผนดังกลาว ใหสถาบันฯ ทราบลวงหนา ทั้งนี้ สถาบันฯมีสิทธิที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได 
โดยการแจงใหผูรับจางทราบเชนเดียวกัน โดยผูรับจางตองดําเนินการตามที่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนั้น     
ทุกประการ 

 

 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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    9.๒ ผูรับจางตองนําแผนการปฏิบัติตาม ๘.๑ ไปติด ณ สถานที่ที่จะปฏิบัติงานตามแผน เพื่อใชในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเฉพาะการตรวจสอบการทําความสะอาดหองน้ํา ตองตรวจสอบ
ตามแบบฟอรมการตรวจสอบหองน้ําประจําวันที่สถาบันฯ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานอยางใกลชิด 
และตอเนื่อง 

     9.๓ ผูรับจางตองมีพนักงานประจําสถาบันฯ จํานวน 1 คน เพื่อทําหนาที่ควบคุมพนักงานและประสานงาน
ระหวางสถาบันฯ กับบริษัท ในนามหรือผูแทนผูรับจาง และตองมีความรูไมต่ํากวา ม.๓ มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานดานการทําความสะอาดมาแลวไมนอยกวา ๓ ป และสามารถควบคุมกํากับและบริหารจัดการ
พนักงานได 

     9.๔ ผูรับจางตองยินยอมใหสถาบันฯ ควบคุม กํากับและดูแล สั่งการพนักงานทุกตําแหนงหนาที่ เพื่อให
งานทําความสะอาดเปนไป และถูกตองตามสัญญาหรือขอบเขตของงานตามขอกําหนดนี้โดยพนักงานตอง
ปฏิบัติตามทันท ี

     9.๕ ผูรับจางตองรับผิดตอการชํารุด เสียหาย การสูญหายที่เกิดขึ้นกับอาคาร อุปกรณหรือสวนควบอาคาร 
หรือทรัพยสินของสถาบันฯ อันเนื่องจากการกระทําของพนักงานหรือผูรับจาง รวมตลอดถึงการทําผิดกฎหมาย 
เชน ขโมยทรัพยสินของสถาบันฯ เจาหนาที่ ผูปวยหรือผูมารับบริการ ซึ่งสามารถพิสูจนได โดยตองรับผิดชอบ
รวมหรือแทนพนักงานทุกกรณ ี

    9.๖ ผูรับจางตองควบคุม กํากับและดูแลการปฏิบัติตางๆ ใหเปนตามสัญญาจาง และตามขอกําหนดนี้
โดยเครงครัด และตลอดเวลา โดยเฉพาะในเรื่องจํานวนพนักงาน และการทําความสะอาดแตละอาคาร หรือ
อาคารที่กําหนดเฉพาะ หากมีจํานวนไมครบ ผูรับจางหรือหัวหนาพนักงานตองแจงสถาบันฯ และจัดพนักงาน
อื่นหรือคนใหมมาทําความสะอาดแทนทันทีอยางชาไมเกิน 09.๐๐ น. ของวันที่ขาด สวนเวลาที่พักงานยังมาไม
ถึง ใหหัวหนาพนักงานตองปฏิบัติงานแทนกอน โดยใหหัวหนาควบคุมงานทําหนังสือแจงฝายพัสดุฯไวเปน
หลักฐานเบื้องตน มิฉะนั้น ผูรับจางจะตองถูกปรับ ดังนี้ 

 (ก) ปรับโดยการคิดคํานวณจากอัตราคาแรงงานขั้นต่ําของผูที่ขาดงานตามที่กฎหมายกําหนด                  
ในปจจุบัน 
 (ข) ปรับโดยการหักคาจาง ตามสัญญาจางในอัตรารอยละ ๐.10 ของวงเงินจางตามสัญญาแต                         
ตองไมต่ํากวา ๑๐๐.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) 

 (ค) หามใชอุปกรณของโรงพยาบาลในการทําความสะอาด เชน การนําผาตางๆ ของผูปวยมาใชทํา
ความสะอาด เปนตน 

 ทั้งนี้ โดยมีสิทธิคํานวณและหักจากเงินคาจางงวดเดือนที่จะตองจายใหผูรับจางตามสัญญา 

 

 

 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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      9.๗  สถาบันมะเร็งแหงชาติ มีสิทธิที่จะใหผูรับจางนําหลักฐานการจัดหา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชมาตรวจสอบไดตลอดเวลา โดยวัสดุประเภทน้ํายาตางๆ หากไมถูกตองตามขอกําหนดนี้ และไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันฯ กอน สถาบันฯ มีสิทธิเรียกคาเสียหาย (ถามี) และหรือบอกเลิก
สัญญาก็ได 
     9.8  ผูรับจางตองรับผิดชอบตอพนักงานของผูรับจางใหไดรับคาแรงงาน และสวัสดิการตามกฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงาน ทั้งปจจุบันและอนาคต หรือท่ีจะใชในโอกาสตอไป รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ หากผูรับจาง
ตองมีภาระเพ่ิมขึ้นดวยเหตุใดๆ ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกจากสถาบันฯ  

     9.9  สถาบันฯ มีสิทธิที่จะประเมินผลการทํางานของผูรับจาง การปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด 
ตลอดเวลาและทุกเดือน หากปรากฏวามีการปฏิบัติผิดหรือฝาฝนสัญญาไมวากรณีใดๆ หรือผลงานไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค สถาบันฯ มีสิทธิที่จะสั่งใหปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามสัญญา พรอมเรียกคาใชจายและ
คาเสียหาย (ถามี) หรือจะบอกเลิกสัญญาก็ได โดยสถาบันฯ จะแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา ๑ เดือน 
 
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดการจาง และคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) การจางเหมา
บริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาติ จํานวน 19 คน 
 
    

 (ลงชื่อ)                                            ประธานกรรมการ                              
   ( นางศิริพรรณ พิษาภาพ  ) 
 

 (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                              
  ( นางไกรวี ประภากร      ) 
 

 (ลงชื่อ)                                               กรรมการ                              
  (นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร  )  
 

            (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                              
  ( นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด  ) 
 

 (ลงชื่อ)                                               กรรมการ  
    ( นางอรนาถ รุงเรือง  )  

 
อนุมัติ 

 
 
 

(นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 

รายละเอียดการจางทําความสะอาด อาคารดํารงนิราดูร 
แนบทายขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาด ของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

ปงบประมาณ ๒๕60 
.................................. 

 การทําความสะอาดเฉพาะ การทําความสะอาดอาคารดํารงนิราดูร  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พื้นที่สวนรวมและภายในสํานักงานมีรายการ ดังนี้ 

   ชั้น 1  แมบาน จํานวน 5 คน 
 -  คลินิกมะเร็งนรีเวช 

-  คลินิกคัดกรองผูปวยนอก 
-  เวชระเบียน 
-  คลินิกศัลยกรรมเตานม 
-  หองการเงิน 
-  ทางลาดหนาอาคารดํารงนิราดูร 
-  โถงหนาอาคารดํารงนิราดูร 
-  เช็ดเกาอี้นั่งทุกชั้นหนาหองตรวจ และบริเวณโถง 
-  ภายในหองลิฟท ทุกวัน 
-  กลุมงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตรนิวเคลียร 
-  หองสุขาชาย-หญิง 
-  บันไดทางขึ้น-ลง 
-  กลุมงานเภสัชกรรม-ศูนยเปล 
-  บริเวณสวนกลาง ชั้น 1 ทางเดินเชื่อมอาคารดํารงนิราดูร อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง  
-  ทําความสะอาดพัดลม (เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่สกปรก) 

    ชั้น 2  แมบาน จํานวน 3 คน 
-  สํานักงานผูปวยนอก 
-  หองตรวจ 1 – 5 
-  หองเจาะเลือด 
-  หองตรวจ EKG 1-2 
-  คลินิก URO / Admission 
-  หองเอกซเรย 
-  กลุมงานเคมีบําบัด 
-  กลุมงานเวชศาสตรนิวเคลียร 
-  คลินิกระบบทางเดินอาหาร 
-  หองสุขาชาย – หญิง 

 
   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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-  เช็ดเกาอี้นั่งทุกชั้นหนาหองตรวจ และบริเวณโถง 
-  บันไดทางขึ้น-ลง 
-  ทําความสะอาดพัดลม (เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่สกปกรก)  

 ชั้น 3 แมบาน  จํานวน 1 คน 
 -  หองสุขาชาย – หญิง 
   -  เช็ดเกาอี้นั่งทุกชั้นหนาหองตรวจ และบริเวณโถง 
 -  บันไดทางขึ้น-ลง 
   -  ทําความสะอาดพัดลม (เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่สกปกรก) 

    บริเวณสวนกลาง  พนักงานชาย 2 คน  
 -  ทําความสะอาดบริเวณรอบ ๆ อาคารดํารงนิราดูร อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง บันไดหนีไฟ    
ศาลพระภูมิ รางระบายน้ํา เก็บ/ขนขยะ ทําความสะอาดโรงพักขยะ ขนยายโตะหองประชุม ขนยายสิ่งของ   
ตัดแตงก่ิงไม บริการเติมน้ําประจําตูน้ํา หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

 ๒. จํานวนพนักงาน 
 จํานวนพนักงานตอวัน ดังนี้ 
  (ก) พนักงานทําความสะอาดและประสานงาน  เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จํานวน ๑ คน 
  (ข)  พนักงานทําความสะอาด เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จํานวน 8 คน 
  (ค)  พนักงานทําความสะอาดชาย เวลา 06.00 - 16.00 น. จํานวน 2 คน 

 ๒.1 กรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมมาทํางานหรือขาดงาน ผูรับจางตองจัดหาพนักงานทําความสะอาด
ใหมทดแทนภายในเวลา 09.00 น. และจะตองปรับตามจํานวนชั่วโมงที่ขาดโดยผูรับจางตองรับภาระคาใชจาย
ในการนี ้

 ๒.2 กรณีพนักงานทําความสะอาดไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานลาชาหรือกลับกอนเวลาในวันหนึ่ง
วันใด ผูรับจางยินยอมใหสถาบันฯ หักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางขั้นต่ําตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขต
กรุงเทพมหานคร และยินยอมใหทางสถาบันฯ คิดคาปรับเปนรายวันในอัตรา ๐.10 ของราคาที่ตกลงจาง
ทั้งหมดตามสัญญานี้ แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) นับตั้งแตวันที่ไมมีพนักงาน          
มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 

 2.3 ถามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายละเอียด แตจําเปนตองกระทําเพื่อใหงานทํา
ความสะอาดแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูรับจางตองจัดทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยไมคิดคาใชจายๆ ทั้งสิ้น 

 ๓. สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  
 ใหจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในบริเวณหองเก็บของ ชั้น 1  

   ๔. อื่นๆ (ถาม)ี  
    ตามทีส่ถาบันมะเร็งแหงชาติ จะกําหนดตามความจําเปน เหมาะสมและตามสถานการณ 

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 

 (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 

 (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 



เอกสารหมายเลข ๒ 

รายละเอียดการจางทําความสะอาด อาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง 
แนบทายขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาดของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

ปงบประมาณ ๒๕60 
.............................................. 

 การทําความสะอาดเฉพาะ การทําความสะอาดอาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง สํานักงานซอมบํารุง 
สํานักงานเคหะบริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. พื้นที่สวนรวมและภายในสํานักงานมีรายการ ดังนี้ 
 -  บันไดหนีไฟ 
 -  ขัดลิฟท (เดือนละ 1 ครั้ง) 
 -  ขัดพ้ืนที่สวนกลาง (3 เดือนครั้ง) 
 -  โรงพักขยะ ศาลพระภูมิ บริเวณระเบียง ชั้น 2 ดาดฟา ชั้น 6 
 -  บริเวณภายนอกอาคารทั้งหมด 

  ชั้น 1  แมบาน จํานวน 4 คน 
 -  งานรังสีระยะใกล 
 -  คลินิก A 24 – A 28  
     -  โถงหนาอาคารวิเคราะหบําบัดโรคมะเร็ง 
     -  มูลินิธิสถาบันมะเร็งแหงชาติ 
     -  ภายในหองลิฟท ทุกวัน 
     -  เช็ดกระจกรานสวัสดิการ 
     -  หองสุขาชาย-หญิง 
     -  บันไดทางขึ้น-ลง 
 -  สํานักงานซอมบํารุง งานเคหะบริการ และงานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย  
 -  หองสุขาชาย – หญิง และบริเวณโดยรอบ 
 -  หองเก็บถังน้ํา 

 ชั้น 2  แมบาน จํานวน 1 คน 
 -  งานเคมีบําบัด B10/1 
 -  หองสุขาชาย-หญิง 
  -  บันไดทางขึ้น-ลง 
  -  ทําความสะอาดพัดลม (เดือนละ 1 ครั้งหรือทุกครั้งที่สกปกรก) 
 
 

 

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
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 ชั้น 3   แมบาน  จํานวน 3 คน 
 -   ศูนยสองกลองระบบทางเดินอาหาร 
 -   หองผาตัด   
 -   บริเวณสวนกลาง ระเบียง ชั้น 3  
 -   กลุมงานวิสัญญีวิทยา 
 -   บันไดข้ึน – ลง และบริเวณสวนกลาง 
   -   เช็ดเกาอี้นั่งทุกชั้นหนาหองตรวจ และบริเวณโถง 

 ๒. จํานวนพนักงาน   จํานวนพนักงานตอวัน ดังนี้ 

 พนักงานทําความสะอาด เวลา ๐๖.๐๐-16.๐๐ น.  จํานวน 8 คน 
 จัดหาสบูเหลว และการบูร หรือพิมเสน หรือตะไครหอม หรือมะกรูด พรอมอุปกรณสําหรับใสใน
หองน้ําทุกหองของประชาชนและเจาหนาที่ โดยแตละท่ีในปริมาณที่เหมาะสม 

 ทั้งนี้ ตองจัดใหพนักงานดังกลาวทําความสะอาดตามความเหมาะสมกับอาคารสถานที่และโดยเฉพาะ 
ที่อาคาร ดังนี้ 

 ๒.1 กรณีที่พนักงานทําความสะอาดไมมาทํางานหรือขาดงาน ผูรับจางตองจัดหา พนักงานทําความ
สะอาดใหมทดแทนภายในเวลา 09.00 น. และจะตองปรับตามจํานวนชั่วโมงที่ขาดโดยผูรับจางตองรับภาระ
คาใชจายในการนี้ 

 ๒.2 กรณีพนักงานทําความสะอาดไมมาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานลาชาหรือกลับกอนเวลาในวันหนึ่ง
วันใด ผูรับจางยินยอมใหสถาบันฯ หักเงินคาจางที่จะไดรับตามอัตราคาจางขั้นต่ําตอคนตอวันที่ใชบังคับในเขต
กรุงเทพมหานคร และยินยอมใหทางสถาบันฯ คิดคาปรับเปนรายวันในอัตรา ๐.10 ของราคาที่ตกลงจาง
ทั้งหมดตามสัญญานี้ แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐.00 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) นับตั้งแตวันที่ไมมีพนักงาน          
มาปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมครบจํานวนเปนตนไป จนกวาจะมีพนักงานมาปฏิบัติงานครบจํานวน 

 2.3 ถามีการอันหนึ่งอันใดนอกเหนือจากที่ระบุไวในรายละเอียด แตจําเปนตองกระทําเพื่อใหงานทํา
ความสะอาดแลวเสร็จสมบูรณตามวัตถุประสงค ผูรับจางตองจัดทํางานนัน้ใหสําเร็จ โดยไมคิดคาใชจายๆ ทั้งสิ้น 

   ๓. สถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  
 ใหจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ในบริเวณหองเก็บของ ชั้น 1  

   ๔. อื่นๆ (ถาม)ี  
    ตามที่สถาบนัมะเร็งแหงชาติ จะกําหนดตามความจําเปน เหมาะสมและตามสถานการณ 
 
 

 

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 
 



เอกสารหมายเลข 3 
แนบทายขอกําหนดขอบเขตของงานจางทําความสะอาดของสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

ปงบประมาณ ๒๕60 
 

 
1. ปริมาณการใชน้ํายาทําความสะอาด ตอเดือน 

 1.1 น้ํายากีวีคลีน จํานวน 30  ขวด 

 1.2 น้ํายาแซม จํานวน 24 ขวด 

 1.3 ผงซักฝอก จํานวน 36 ถุง 
 
2. ปริมาณการใชถุงขยะ ตอเดือน 

 2.1 ถุงขยะสีดํา  ขนาด 22 X 36  จํานวน  50  กิโลกรัม 

 2.2 ถุงขยะสีดํา  ขนาด 15 X 24 จํานวน  50  กิโลกรัม 

 2.3 ถุงขยะสแีดง  ขนาด 22 X 36  จํานวน  50  กิโลกรัม  

 2.4 ถุงขยะสีแดง  ขนาด 15 X 24  จํานวน  50  กิโลกรัม  

 2.5 ถุงขยะสเีขียว  ขนาด 22 X 36  จํานวน  10  กิโลกรัม 

 2.6 ถุงขยะสีเขียว  ขนาด 15 X 24  จํานวน  10  กโิลกรัม   

 2.7 ถุงขยะสีเหลือง  ขนาด 15 X 24 จํานวน    1  กิโลกรัม 

 2.8 ถุงขยะสีมวง  ขนาด 15 X 24 จํานวน  50  กิโลกรัม   

 2.9 ถุงขยะสีมวง  ขนาด 22 X 36 จํานวน  50  กิโลกรัม   

 หมายเหตุ 1. ถุงขยะสีแดงตองมีสัญลักษณ คําวา ขยะมูลฝอยติดเชื้อ/สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

   2. ถุงขยะสีมวงตองมีสัญลักษณ ตามที่สถาบันมะเร็งแหงชาติกําหนด สามารถขอดูตัวอยาง
    ไดท่ีงานเคหะบริการ 

  

    
 
 
 
 
 

   (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ 
                                                           (นางศิริพรรณ   พิษาภาพ) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
                 (นางไกรวี   ประภากร)                                            (นางสาวอรสา   อัครวัชรางกูร) 
 
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ 
           (นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด)                                         (นางอรนาถ   รุงเรือง) 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 
 

1. ชื่อโครงการ จางเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแหงชาต ิจํานวน 19 คน .        
     ระยะเวลา 12 เดือน  เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560                . 
งาน           เคหะบริการ           กลุมงาน/ฝาย          บริหารทั่วไป            สถาบันมะเร็งแหงชาติ  
 

2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร บาท          4,654,๐๐๐.00 บาท                                    . 
 

3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)            5 กันยายน 2559                                       . 
    เปนเงิน         4,654,๐๐๐.00         บาท ราคา/หนวย (ถามี)              -                   บาท 
 

4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     4.1  บริษัท มัดชา เซอรวิส จํากัด                                                                             . 
     4.2  บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด                                       .. 
 

5. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 
     5.1  นางศิริพรรณ         พิษาภาพ         ตําแหนง    นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         . 
                                                                      . ดานสงเสริมพัฒนา                          .                           
     5.2  นางไกรวี      ประภากร         ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ          . 
                                                                      . ดานการพยาบาล                            . 
     5.3  นางสาวอรสา      อัครวัชรางกูร     ตําแหนง    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ         . 
                                                                      . ดานการพยาบาล                            . 
     5.4  นางสาวอนงคนาฎ   เอี่ยมสอาด       ตําแหนง    นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ            . 
     5.5  นางอรนาถ            รุงเรือง            ตําแหนง    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน             . 
 

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

   ( นางศิริพรรณ พิษาภาพ ) 
 

 (ลงชื่อ)                                            กรรมการ                              
  ( นางไกรวี ประภากร     ) 
                                                                                            อนุมัติ     

 (ลงชื่อ)                                        กรรมการ                            
  ( นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร )  
 

        (ลงชื่อ)                                              กรรมการ                    (นายวีรวุฒิ  อิ่มสําราญ) 
 ( นางสาวอนงคนาฎ  เอี่ยมสอาด )                          ผูอํานวยการสถาบันมะเร็งแหงชาติ 

 
 (ลงชื่อ)                                         กรรมการ  

    ( นางอรนาถ รุงเรือง   )  
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