






















ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
ในการจดัซื้อจดัจ้างที่มใิชง่านก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี, ราคาจากบริษัทฯ, ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา 
 
 

          (ลงช่ือ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                                         (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 

 
(ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลีลาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ  (ลงช่ือ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอี่ยมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 

 

 
1. ชือ่โครงการ  .    จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ของ. 
                  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จ านวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม                                  . 

.  หนว่ยงาน   งานเคหะบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป            สถาบันมะเร็งแห่งชาติ   

   วงเงินงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร                       7,227,000.00                                    บาท  

3. วนัที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)                  20 สิงหาคม 2561                                   .        
    เป็นเงิน           7,227,000.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -                    บาท 

4. แหลง่ทีม่าของราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 
4.1   บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนดรี้ จ ากัด                                                                 .                                 
4.2   ห้างหุ้นสว่นจ ากัด เซ็นทรัล ลอนดรี้                                                                                                                 

     4.3                                                                                                       

5. รายชื่อเจา้หน้าทีผู่้ก าหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) 
     5.1  นายสมศักดิ ์       วงศานราธิบ           ต าแหน่ง    รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ     .                 
..   5.2  นางกรชฎา       ลลีาเลิศประเสริฐ ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   .                 
.                                ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก         .         
     5.3  นางไกรรวี       ประภากร           ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ   .             
.                                           ด้านการพยาบาล                      .    
     5.4  นางสาวอนงค์นาฎ    เอ่ียมสอาด     ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ     .      
     5.5  นางอรนาถ       รุ่งเรือง               ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      .                     
. 



 

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่าง ๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ 
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จ านวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม 

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

1. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ด าเนินการจ้างบริษัทเอกชนภายนอกเข้ามาด าเนินการซัก อบ รีดเสื้อผ้าผู้ป่วย
และผ้าต่าง ๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ โดยถ่ายโอนภารกิจภาครัฐสู่เอกชน เพ่ือให้การบริการจัดการเกิดความคุ้มค่า 
ทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินทางราชการ เนื่องจากสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561 
เพ่ือให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยและต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือสรรหาผู้รับจ้างที่มีความพร้อม และมีความช านาญเฉพาะด้านมาด าเนินการในภารกิจงานซักฟอก 
 2.2 เพ่ือให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ลงทุน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการนี้ทั้งหมด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด
มีด้านบุคลากร ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้รับจ้างน าเทคโนโลยีงานซักฟอกที่ทันสมัย และเหมาะสมมาบริหารจัดการส าหรับการนี้ให้มี
การบริการที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด อันเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 
 2.4 เพ่ือให้ได้ผ้าที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ปราศจากกลิ่น เพียงพอกับความต้องการใช้งาน รวมทั้ง
ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

3. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 

 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด าเนินงานด้านงานบริการซักฟอกเสื้อผ้าและผ้าต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น 
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติเชื่อถือ 

 
 

          (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 

 
3.2 มีประสบการณ์... 
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 3.2 มีประสบการณ์ด้านงานซักฟอกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 3.3 มีความสามารถด าเนินงานโดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วง 
 3.4 มี โรงงานที่ ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2004  และ OHSAS 18001: 2007 และมี
ใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจกรรมซัก อบ รีดผ้า 
 3.5 มีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งรับรองผลงาน
ภายใน 1 ปี นับถึงวันยื่นเสนอราคา  
 3.6 โรงงานมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐานตามที่ทางราชการก าหนด ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (2525) โดยจะต้องแสดงเอกสารรายงานการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกต้องและมีเอกสารรายงาน
ผลการวิเคราะห์น้ าจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน โดยแสดงผลการบ าบัดวิเคราะห์ย้อนหลัง   
อย่างน้อย 1 ปี 
 3.7 มีเครื่องก าเนิดไอน้ า เพ่ือใช้ในขั้นตอนการซักผ้า การอบผ้า และการฆ่าเชื้อ โดยจะต้องมีเอกสาร
รับรองความปลอดภัย ในการใช้เครื่องก าเนิดไอน้ า ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ
จะต้องมีผู้ควบคุมการใช้เครื่องก าเนิดไอน้ าที่มีทะเบียนเป็นผู้ควบคุมเครื่องก าเนิดไอน้ า จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 3.8 ซักผ้าเปื้อนเลือด, อุจจาระและปัสสาวะ (ผ้าติดเชื้อ) ผู้เสนอราคาจะต้องมีห้องซักผ้าติดเชื้อแยก
อย่างชัดเจน ไม่ซักปนกับผ้าสามัญ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังการวางเครื่องจักรในโรงงานมาแสดง 
 3.9 ซักผ้าเคมีบ าบัด ผู้เสนอราคาจะต้องมีห้องซักผ้าปนเปื้อนเคมีบ าบัดแยกอย่างชัดเจน ไม่ซักปนกับ   
ผ้าสามัญ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบแผนผังการวางเครื่องจักรในโรงงานมาแสดง 
 
4. แบบรูปรายการ หรือรายละเอียดการจ้าง 

 4.1 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับขั้นตอนการซัก-อบ-รีด 
  4.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีขั้นตอน กรรมวิธี ในการซักและใช้ผลิตภัณฑ์ประเภท/ยี่ห้อของน้ ายา
และผงซักฟอกที่ ใช้ทุกประเภท ซึ่ ง เคมีที่ ใช้ ในการซักต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ก าหนดไว้รวมทั้งแสดงอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่น ามาใช้ทุกประเภทได้โดยละเอียด 
 
 

       (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 

หากมีการ... 
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 หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิตภัณฑ์ประเภท/ยี่ห้อของน้ ายาและ
ผงซักฟอกที่ใช้ทุกประเภท รวมทั้งอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่น ามาใช้ทุกประเภท และผู้รับจ้างจะต้องแสดง
รายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนอย่างน้อย 30 วน จึงจะสามารถด าเนินการตามขั้นตอนได้ 
 อนึ่งกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ กลิ่น และอ่ืน ๆ ของน้ ายา ผงซักฟอกและสารเคมีที่ผู้รับจ้าง
น ามาใช้กับโรงพยาบาล ผู้ว่าจ้างสามารถสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นน้ ายา ผงซักฟอกและสารเคมีประเภท
เดียวกันต้องมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือต้องมีคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก าหนด 
 4.1.2 ผู้รับจ้างยินดีและอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้เข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีในการซัก ผลิตภัณฑ์ ประเภท/
ยี่ห้อของน้ ายา และผงซักฟอกที่ใช้ทุกประเภท รวมทั้งอัตราส่วนผสมของสารเคมีที่น ามาใช้ทุกประเภทและระบบ
บ าบัดน้ าเสีย ตลอดจนรถรับส่งผ้า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควรเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากผู้รับจ้าง      
ไม่อนุญาตหรือไม่อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายให้เข้าตรวจสอบ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการรับรองระบบบ าบัดน้ าเสียจากผู้ควบคุมมลพิษที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรายงานผลการตรวจค่า BOD หรือค่าตะกอนลอย หรือค่าสารละลายที่ได้
ทั้งหมด หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่มีการส่งตรวจระบบบ าบัดน้ าเสีย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิส่งตรวจ
ระบบบ าบัดน้ าเสียได้เอง โดยผู้รับจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแทนผู้ว่าจ้าง 
 4.1.3 ผู้รับจ้างต้องแยกผ้าก่อนซัก เช่น ผ้าติดเชื้อให้แยกซัก แยกผ้าขาว และผ้าสีไม่ให้ซัก
รวมกัน เพ่ือป้องกันสีตกเปรอะเปื้อน 
 ในกรณีที่มีสิ่งสกปรกติดผ้า ผู้รับจ้างจะต้องล้างออกก่อนน าผ้านั้นไปซัก ผ้าทุกชนิด ผู้รับจ้าง
จะต้องท าการฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
 4.1.4 ส าหรับผ้าเปื้อนเลือดและสารคัดหลั่ง ให้แช่ในน้ ายาท าลายเชื่อ 0.5% (Sodium hypochorite) 
อย่างน้อย 30 นาที  
 
 
 

        (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 
 

4.1.5 การซักผ้า... 
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 4.1.5 การซักผ้าที่เปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ควรซักด้วยน้ าธรรมดาก่อน เพ่ือขจัด
คราบสกปรกต่าง ๆ ออกระดับหนึ่ง หลังจากนั้นจึงซักด้วยผงซักฟอกและน้ ายาฟอกผ้าขาว โดยใช้น้ าร้อน 
 4.1.6 กระบวนการซักผ้า อุณหภูมิที่ใช้ในการซักผ้าควรสูงอย่างน้อย 70 องศาเซลเซียส (หรือ 
160 องศาฟาเรนไฮด์) เวลาไม่น้อยกว่า 3 นาที เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส รวมทั้งเชื้อเอสไอวีถูกท าลายได้ด้วย
ความร้อนและตายที่อุณหภูมิ 70 องศาเซสเซียส ในเวลา 3 นาที 
 4.1.7 ให้ละลายผงซักฟอกกับน้ าก่อนซัก เพ่ือป้องกันผงซักฟอกติดค้างในผ้าและให้ใส่น้ ายาปรับ
ผ้านุ่ม ทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการซัก 
 4.1.8 จัดระบบการท างานทางเดียว โดยผ้าสะอาดและผ้าสกปรกไม่สวนทางกันให้เป็นลักษณะ 
ONE-WAY โดยแยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรกออกจากกัน 
 4.1.9 จะต้องดูแลท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารของผู้รับจ้างเป็น
ประจ าทุกวัน ให้ดูสะอาดอยู่เสมอ 
 4.1.10 หน่วยพับผ้าและจ่ายผ้าเป็นพ้ืนที่สะอาด ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดปัดกวาด เช็ดถู ทุกวัน 
 4.1.11 ห้องที่ซักผ้าติดเชื้อต้องแยกจากห้องซักผ้าทั่วไปโดยเด็ดขาด โดยแนบผังการวาง
เครื่องจักรในโรงงานมาแสดงในวันยื่นเอกสาร 
 4.1.12 บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกายคือผ้าปิดปากและจมูก ถุงมือยาง 
ผ้ากันเปื้อนพลาสติกและรองเท้าบูท 

 4.2 รายละเอียดการจ้างเกี่ยวกับการรับผ้าเปื้อนที่ซัก 

 4.2.1 ผู้รับจ้างต้องมารับผ้าเปื้อนที่ซักทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00 น. ถึง 08.00 น. โดยจ านวน
ผ้าเปื้อนที่จะซักทั้งสิ้นโดยประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อวัน หรือจ านวนผ้าเปื้อนที่จะซักจริงมากหรือน้อยกว่า
จ านวนประมาณการได้ตามความจ าเป็นของแต่ละวัน 
 4.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีรถมารับผ้าเปื้อนที่จะซักเป็นลักษณะปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อ
หรืออ่ืน ๆ ในระหว่างการขนส่ง 
 
 

         (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 

 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 
 
 

4.2.3 ผู้รับจ้าง... 
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 4.2.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจชั่งน้ าหนักผ้าเปื้อนที่จะซัก ดังนี้ 
  4.2.3.1 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างรับผิดชอบในการคัดแยกผ้าตามประเภท 
  4.2.3.2 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ร่วมกับตัวแทนของผู้รับจ้าง ตรวจชั่งน้ าหนักผ้าเปื้อนที่จะ
ซัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) เมื่อตรวจชั่งน้ าหนักถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับจ้างรับไว้และถือว่าผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบผ้า
เปื้อนที่จะซักถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมกับท าการบันทึกไว้ในทะเบียนหรือเอกสารอ่ืน โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ร่วมกัน จ านวน 2 ชุด มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ชุด และผู้ว่าจ้าง 1 ชุด 
  4.2.3.3 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ร่วมกับตัวแทนของผู้รับจ้าง ตรวจนับชิ้นผ้าม่านห้องและ
ผ้าม่านรอบเตียงและชั่งน้ าหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) เมื่อตรวจชั่งน้ าหนักและจ านวนชิ้น ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้
ผู้รับจ้างรับไว้และถือว่าผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบผ้าเปื้อนที่จะซักถูกต้อง ครบถ้วนแล้วพร้อมกับท าการบันทึกไว้ใน
ทะเบียนหรือเอกสารอ่ืน โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน จ านวน 2 ชุด มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ชุด และผู้ว่าจ้าง 1 ชุด  

 4.3 คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับการส่งผ้าสะอาดที่ซัก-อบ-รีด เรียบร้อย 
 4.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้วโดยปฏิบัติดังนี้ 
 4.3.1.1 จะต้องคัดเลือกผ้าที่ซักไม่สะอาด หรือผ้าช ารุดแยกออกจากผ้าสะอาด (ในกรณีที่
มีผ้าที่ซักไม่สะอาดหรือผ้าช ารุดปนอยู่ในผ้าสะอาด จะต้องปรับลดน้ าหนักของผ้าดังกล่าวออกและจะไม่น ามา
ค านวณน้ าหนัก)  
 4.3.1.2 คัดแยกและพับผ้าสะอาดตามชนิดของผ้า เช่น ผ้าปู, ปลอกหมอน, เสื้อ, ผ้านุ่ง, 
กางเกง, ผ้าสี่เหลี่ยมตามชนิดของผ้า เป็นต้น 
 4.3.1.3 ในการค านวณนั้น น้ าหนักของผ้าสะอาดในแต่ละวัน ผู้ว่าจ้างจะค านวณตาม
น้ าหนักผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้ว หักน้ าหนักของผ้าที่ซักไม่สะอาดหรือผ้าช ารุดออกแล้วคูณด้วยราคา
ค่าจ้างต่อกิโลกรัมท่ีผู้รับจ้างได้ท าสัญญาไว้กับผู้ว่าจ้าง 

4.3.1.4 เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ร่วมกับตัวแทนของผู้รับจ้าง ตรวจชั่งน้ าหนักผ้าสะอาดที่ 
ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้ว เมื่อตรวจชั่งน้ าหนักถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ว่าจ้างรับไว้ และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
ผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้วถูกต้องครบถ้วนแล้ว พร้อมกับท าการบันทึกไว้ในทะเบียนหรือเอกสารอ่ืน 
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน จ านวน 2 ชุด มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ชุด และผู้ว่าจ้าง 1 ชุด 
 
 

          (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 
 

4.3.2 ผู้รับจ้าง... 
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 4.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้ว จะต้องสะอาดปราศจากความ
สกปรกทั้งหลาย และปราศจากกลิ่น และแยกผ้าใหม-่เก่า แต่ละชนิดให้ด้วย 
 4.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้วคืนในวันถัดจากวันที่รับผ้าเปื้อน
ทั้งหมดไปซักทุกวันระหว่างเวลา 06.00 น. - 08.00 น. จะค านวณตามน้ าหนักผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีดแล้ว โดย
จะต้องมีน้ าหนักน้อยกว่าน้ าหนักผ้าเปื้อนที่ส่งซัก 
 4.3.4 ผู้รับจ้างต้องส่งผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้ว ที่บรรจุหรือห่อหุ้มด้วยถุงผ้าหรือ
ถุงพลาสติกให้เรียบร้อยมิดชิดก่อนน าส่งผู้ว่าจ้างทุกครั้ง ดังนี้ 
 4.3.4.1 ผ้าห่ม บรรจุห่อพลาสติก บรรจุ 1 ผืน/ห่อ 
 4.3.4.2 เสื้อ ผ้านุ่ง บรรจุ 1 ชุด/ห่อ (จ านวนวันละ 60 ห่อ) 
 4.3.4.3 เสื้อ กางเกง บรรจุ 1 ชุด/ห่อ (จ านวนวันละ 60 ห่อ) 
 4.3.4.4 เสื้อ ผ้านุ่ง กางเกง ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง ผ้าปูเตียง บรรจุห่อพลาสติก 10 ชิ้น/ห่อ 
 4.3.4.5 เสื้อกิโมโน บรรจุห่อพลาสติก 10 ชิ้น/ห่อ 
 4.3.4.6 ผ้าห่อของ ผ้าสี่เหลี่ยมต่าง ๆ เสื้อกาวน์ต่าง ๆ บรรจุห่อพลาสติก 20 ชิ้น/ห่อ 
 4.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องมีรถขนส่งผ้าสะอาดที่ซัก อบ รีด เรียบร้อยแล้ว เป็นลักษณะปิดมิดชิด 
เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อและฝุ่นละอองในการขนส่ง 

4.4 เงื่อนไขความรับผิดชอบอันเกิดจากการกระท าหรือความบกพร่อง 
  กรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ และผู้ว่าจ้างจัดหาบุคคลอ่ืนเข้าปฏิบัติงานแทนตามจ านวน
ผ้าที่จะซักในวันนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมดแทนผู้ว่าจ้าง และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10%) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก
ด้วย ผู้ว่าจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายตามอัตราที่ก าหนดไว้จากการนับอายุการใช้งานของผ้า โดยนับวันที่ เดือน ปี ที่
ผ้าดังกล่าวออกมาใช้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบให้ท าเครื่องหมายวัน 
เดือน ปี ที่น าผ้าออกใช้งาน 
 
 
 
 

         (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์   วงศานราธิบ) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 
 

อนึ่ง... 
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  อนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่มาชดใช้ค่าเสียหายภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะหัก
จ านวนเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายในแต่ละงวด 
 4.4.1 กรณีผ้าช ารุด หมายถึง ผ้าช ารุดเกิดจากการซักของผู้รับจ้าง 
 4.4.1.1 ในกรณีท่ีส่งซักครั้งแรกแล้วเกิดช ารุด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ในอัตราร้อยละ 100 ของราคาผ้าที่ซื้อ 
 4.4.1.2 ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 1-6 เดือน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 80 ของราคาผ้าที่ซื้อ 
 4.4.1.3 ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 7-12 เดือน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 50 ของราคาผ้าที่ซื้อ 
 4.4.1.4 ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 13-18 เดือน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 25 ของราคาผ้าที่ซื้อ 
 4.4.1.5 ผ้าที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 19-24 เดือน ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้
ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 15 ของราคาผ้าที่ซื้อ 
 4.4.1.6 ผ้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 24 เดือนขึ้นไป ถือเป็นผ้าหมดสภาพผู้รับจ้างไม่ต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
 4.4.2 กรณีผ้าสูญหาย หมายถึง ผู้รับจ้างส่งผ้าไม่ครบตามจ านวนที่รับไปซักตามข้อ 2.4 เมื่อผู้
รับจ้างได้รับค าเตือนจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างด้วยวาจาหรือได้รับหนังสือเตือนจากผู้ว่าจ้างอย่างหนึ่งอย่างใดก็
ตามและต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10%) ของราคาค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน นับแต่วันที่ส่งซักผ้าจนถึงวันที่ได้รับผ้าคืน 
 กรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งผ้าคืนให้กับผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับจ้างท าเป็นหนังสือ
น าไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือจ าหน่ายเป็นผ้าสูญหายโดยผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับตามวรรคแรกและชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างในกรณีเป็นผ้าห่ม ราคากิโลกรัมละ 500.00 บาท และเป็นผ้าอ่ืนราคากิโลกรัมละ 
350.00 บาท 
 
 

        (ลงชื่อ) ..........................................................ประธานกรรมการ 
                                           (นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางกรชฎา  ลลีาเลิศประเสริฐ)          (นางไกรรวี   ประภากร) 
 
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ  (ลงชื่อ) ..........................................................กรรมการ 
           (นางสาวอนงค์นาฎ  เอ่ียมสอาด)           (นางอรนาถ   รุ่งเรือง) 
 

ผู้รับจ้าง... 
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 ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ตามข้อ 4.4.1 และข้อ 4.4.2 และค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อ 4.4.2  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน หากผู้รับจ้างไม่มาชดใช้ค่าเสียหาย และค่าปรับภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ผู้ว่าจ้างหักจ านวนเงิน ชดใช้ค่าเสียหาย และค่าปรับที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่าย
ให้กับผู้รับจ้างในแต่ละงวด 
 
 
 
 
 
              คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดการจ้าง 
 
 

 (ลงชื่อ) .........................................................................ประธานกรรมการ  
  (     นายสมศักดิ์          วงศานราธิบ  ) 

 (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
                    (     นางกรชฎา            ลีลาเลิศประเสริฐ  ) 

 (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
                    (     นางไกรรวี             ประภากร           )                                    อนุมตั ิ

 (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ  
                    (     นางสาวอนงค์นาฎ   เอ่ียมสอาด          )                       

 (ลงชื่อ) .........................................................................กรรมการ                (นายวีรวุฒ ิ อ่ิมส าราญ) 
                    (     นางอรนาถ            รุ่งเรือง              )                    ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
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