
         
 
 

ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๔/๒๕๖๑ 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 

การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ                  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมืองและอาคารโดยรอบ                                                 

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 
----------------------------------------- 

๑. ความเป็นมา 
              โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ๎างเหมา
บริการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมืองและอาคารโดยรอบ ประกอบด๎วยอาคารจ านวน ๑๘ อาคาร ๒ สถานที่ และ
พ้ืนที่รอบๆตัวอาคาร รวมถึงทางเดินเชื่อมระหวํางอาคารด๎วย (ไมํรวมอาคารผู๎ปุวยนอกและอาคารพิเคราะห์
และบ าบัดโรค) ทั้งนี้เนื่องจาก รพ.ฯ มีการกํอสร๎างอาคารใหมํจ านวน ๒ อาคาร (อาคารผู๎ปุวยนอกและอาคาร
พิเคราะห์และบ าบัดโรค) จึงมีการย๎ายหนํวยงานเข๎ามาในอาคารใหมํเพ่ิมเติม ท าให๎หนํวยงานที่อาคารเดิมมี
การเปลี่ยนแปลง ทาง รพ.ฯ เห็นสมควรปรับปรุงการรักษาความสะอาดใหมํ โดยจัดท าขอบเขตของงานใหมํ
เพ่ือให๎สอดคล๎องกับงานปัจจุบัน โดยให๎ความส าคัญด๎านสิ่งแวดล๎อมและความสะอาดได๎มาตรฐานการปูองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล    
๒. วัตถุประสงค ์
           ๒.๑ เพ่ือให๎พ้ืนที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดได๎รับการท าความสะอาด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย สวยงาม และได๎มาตรฐานการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
           ๒.๒ เพ่ือให๎ผู๎รับบริการ ผู๎ปุวย และบุคลากรของโรงพยาบาลได๎รับความสะดวกในการใช๎ห๎องน้ า 
ห๎องส๎วมที่แห๎ง สะอาด ถูกสุขอนามัย และปราศจากกลิ่น 
           ๒.๓ เพ่ือให๎สถานที่และสิ่งแวดล๎อมเหมาะสมตํอการให๎บริการสุขภาพ ผู๎มาใช๎บริการพึงพอใจ  
           ๒.๔ เพ่ือให๎สภาพแวดล๎อมภายในและโดยรอบพ้ืนที่ดังกลําว  เป็นไปตาม  พรบ. เรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างาน 
 
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๓.๒ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
 ๓.๓ ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
 ๓.๔ ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 
 
 



  (๒) 
 
 
 ๓.๕ ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของ
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
 ๓.๖ มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว 
 ๓.๘ ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๓.๙ ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
 ๓.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   
 ๓.๑๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓.๑๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด๎านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผํานการรับรองมาตรฐาน  HA, ISO หรือ JCI (The 
Joint Commission International Accreditation) อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือทั้งสามอยําง ในวงเงินไมํต่ ากวํา 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) ตํอสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย๎อนหลังไมํเกิน ๓ ปี นับจากวันที่สํง
มอบผลงานแล๎วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือ
สัญญาจ๎างจากหนํวยงานนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๑  สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร๎อมทั้งน าต๎นฉบับ
ตัวจริงมาแสดงประกอบตํอคณะกรรมการในวันท าสัญญา 
  ๓.๑๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องแสดงหลักฐานการผํานการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ขององค์กรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสิ่งแวดล๎อมภายในองค์กร และเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม ตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และได๎ผํานการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ในการ
ด าเนินงานการบริการอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO9001:2015 โดยต๎อง
แสดงในวันยื่นข๎อเสนอ 
 
 



   (๓)    
 
 
๔. รายละเอียดพื้นที่ (โดยประมาณ) 
          ๔.๑ อาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ (ชั้น ๑ – ชั้น ๙)      ๘,๗๓๔     ตารางเมตร 
 ๔.๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ชั้น ๑ – ๑๐)               ๑๕,๕๙๕ ตารางเมตร 
 ๔.๓ อาคารเทียมเชิดบุญเมือง (ชั้น ๑ – ชั้น ๔)         ๓,๐๐๙ ตารางเมตร 
          ๔.๔ อาคารอายุรเวชกรรม (ชั้น ๑ , ชั้น ๒)            ๒๖๐ ตารางเมตร 
          ๔.๕ อาคารกองสนับสนุนกรมแพทย์ทหารเรือ            ๔๓๖ ตารางเมตร 
          ๔.๖ อาคารเจาะเลือด       ๔๐๐ ตารางเมตร 
          ๔.๗ อาคารนิติเวช               ๔๒๐ ตารางเมตร 
          ๔.๘ อาคารญาณสังวรานุสรณ์ (ชั้น ๑)                      ๔๐๐ ตารางเมตร 
          ๔.๙ อาคารกองเภสัชกรรม (ชั้น ๑, ๒, ๓)          ๑,๖๔๙ ตารางเมตร 
          ๔.๑๐ อาคารรังสี ( ชั้น ๑ , ๒)             ๗๘๑ ตารางเมตร 
          ๔.๑๑ อาคารสโมสรโรงพยาบาล ( ชั้น๑, ๒)            ๖๐๐ ตารางเมตร 
          ๔.๑๒ อาคารสูทกรรม ( โภชนบ าบัด )             ๙๗๘  ตารางเมตร 
          ๔.๑๓ อาคารเก็บเวชระเบียน (ห๎องปิ่นทอง)            ๙๖๔ ตารางเมตร 
          ๔.๑๔ อาคารจอดรถ ( ชั้น ๑ – ๖)         ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
 ๔.๑๕ ห๎องตรวจสวนหัวใจ                                                     ๔๐๐ ตารางเมตร 
 ๔.๑๖ กลุํมงานจํายกลางยุทธอาภรณ์       ๙๐๐ ตารางเมตร 
 ๔.๑๗ อาคารบ าบัดน้ าเสีย และอาคารโยธาสนาม       ๙๐๐ ตารางเมตร 
 ๔.๑๘ อาศรมหมอพร และพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 
 ๔.๑๙ ทางเดินเชื่อม ระหวํางอาคารตํางๆที่รับผิดชอบดูแลท าความสะอาด 
 ๔.๒๐ พ้ืนที่บริเวณหน๎าลิฟต์-ลิฟต์ (อาคาร ๕ ชั้นเกํา) ระหวํางอาคาร ๑๐๐ ปีกับอาคาร
พิเคราะห์และบ าบัดโรค รพ.ฯ  
 ๔.๒๑ พ้ืนที่รอบตัวอาคาร ระยะหํางจากตัวอาคาร ๖ เมตร 
๕. รายละเอียดของงาน 
 ๕.๑   อาคาร ๑๐๐ ปี  กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ    
  (๑) ชั้นที่ ๑ พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
     - ห๎องตรวจโรคศัลยกรรมทั่วไป (ย๎าย รอหนํวยงานใหมํเข๎ามาใช๎สถานที่) 
   - ห๎องตรวจศัลยกรรมกระดูก (ย๎าย รอหนํวยงานใหมํเข๎ามาใช๎สถานที่) 
   - ห๎องเก็บเงิน 
   - ห๎องน้ ารวมชาย-หญิง-ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ ของพ้ืนที่ชั้น๑ 
   - พ้ืนที่สํวนกลางบริเวณชั้น๑ ทางเดินบันไดขึ้น-ลง ระหวํางชั้น  
   - พ้ืนที่โดยรอบตัวอาคาร ทางเดินเชื่อมระหวํางอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
 
 
 



   (๔) 

 
 
 
   (๒) ชั้นที่ ๒ ประกอบด๎วย สนง.กลุํมงานศัลยกรรมและหนํวยจํายกลาง(CSSD)           
 พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย (ยกเว๎นภายใน สนง.) 
    - พ้ืนที่สํวนกลางของชั้น๒ (ด๎านหน๎าและด๎านหลังของอาคาร) ทางเดินบันไดขึ้น-ลง 
ระหวํางชั้น ห๎องประชุมและพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามท่ีหนํวยก าหนด  
    - ลิฟต์ จ านวน ๒ ตัวของตึก ๕ ชั้นเดิม    
    - ห๎องน้ าของห๎องประชุมอยูํบริเวณด๎านหน๎าหนํวยจํายกลาง     
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
   (๓) ชั้นที่ ๓ โซนห๎องผําตัด พื้นที่ท่ีต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย 
    - ห๎องโถงส าหรับญาตินั่งรอ ฝั่งหน๎าลิฟต์ ๑๐๐ ปี และฝั่งหน๎าลิฟต์ ๕ ชั้น 
    - เช็ดท าความสะอาดที่นั่งรอส าหรับญาติและผู๎มารับบริการ 
   - พ้ืนที่สํวนกลาง (ด๎านหน๎าและด๎านหลังของอาคาร) ทางเดินบันไดขึ้น-ลง ระหวํางชั้น  
    - จัดเก็บขยะ(รวมขยะติดเชื้อ) จากจุดพัก ไปยังแหลํงก าจัดที่ รพ.ฯ ก าหนด 
รายละเอียดการจัดเก็บขยะให๎ประสานกับเจ๎าหน๎าที่ห๎องผําตัด 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
          - ชั้น ๓ ๑/๒ เป็นพื้นที่ดาดฟูา และบริเวณติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวม  ให๎บริษัทจัด
พนักงานท าความสะอาดทุก ๖ เดือน ให๎ดูสะอาดเรียบร๎อย 
  (๔)  ชั้นที่ ๔ (หนํวยห๎องบ าบัดพิเศษศัลยกรรมและหนํวยชํวยหายใจ)  พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท า
ความสะอาดประกอบด๎วย 
  - พ้ืนที่สํวนกลางบริเวณชั้น๔ ห๎องโถงส าหรับญาตินั่งรอ ทางเดินบันไดขึ้น -ลง 
ระหวํางชั้น รวมทั้งพ้ืนที่ภายในหนํวยห๎องบ าบัดพิเศษศัลยกรรม  หนํวยชํวยหายใจ และหนํวยสอบเทียบ 
  - เช็ดท าความสะอาดที่นั่งรอส าหรับญาติและผู๎มารับบริการ           
 - ห๎องน้ ารวมชาย-หญิง ของชั้น๔ 
  - ดูแลท าความสะอาดลิฟต์ประจ าอาคาร จ านวน ๓ ตัว 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์  หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
  (๕) ชั้น ๕  ห๎องตรวจจักษุกรรม พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย 
  - ท าความสะอาดพ้ืนที่,ห๎องน้ าและภายในห๎องตรวจตํางๆทั้งหมด 
   - เช็ดท าความสะอาดที่นั่งรอส าหรับญาติและผู๎มารับบริการ           
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
 
 
    (๕) 



 
 
   (๖) ชั้นที่ ๖ (หอผู๎ปุวย) พื้นที่ท่ีต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย  
   - ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและดูแล
ความสะอาดของห๎องน้ า 
   - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จดัให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทุกวัน 
   (๗)  ชั้นที่ ๗ (หอผู๎ปุวยพิเศษ) พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย 
   - ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาล และห๎องตํางๆ เก็บขยะและดูแล
ความสะอาดของห๎องน้ า 
   - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
       (๘) ชั้นที่ ๘ (หอผู๎ปุวยพิเศษ) พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย 
   – ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและ
ดูแลความสะอาดของห๎องน้ า 
   - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
       (๙) ชั้นที่ ๙ (หอผู๎ปุวยพิเศษ) พ้ืนที่ที่ต๎องดูแลท าความสะอาดประกอบด๎วย 
   – ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและ
ดูแลความสะอาดของห๎องน้ า 
   - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
 
 ๕.๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ประกอบด๎วย     
            ท าความสะอาดบริเวณโถงสํวนกลางทุกชั้น บริเวณโถงหน๎าลิฟต์ทุกชั้น บันไดข้ึนลงและบันได
หนีไฟทุกชั้นทุกบันได ภายในห๎องลิฟต์ บริเวณโดยรอบอาคาร 
  ชั้นที่ ๑ พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - ห๎องตรวจสูติกรรม  
  - ห๎องตรวจโรคนรีเวชกรรม  
   - ศูนย์รับผู๎ปุวย  
  - ศูนย์โทรศัพท ์
  - บริเวณท่ีจอดรถจักรยานยนต์  
  - ห๎องน้ ารวมชาย-หญิง  
- จดัให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
 
 
 



   (๖) 
 
 
 
  ชั้นที่ ๒ พ้ืนที่ประกอบด๎วยหอผู๎ปุวยทารกแรกเกิด,ห๎องบ าบัดพิเศษกุมารเวชกรรม,ห๎อง
คลอด  
    - ท าความสะอาดทางเดินสํวนกลาง ห๎องพักตํางๆ โถงกลางของหอผู๎ปุวยทารกแรก
เกิด,ห๎องบ าบัดพิเศษกุมารเวชกรรม ยกเว๎นภายในหอผู๎ปุวยทารกแรกเกิด ห๎องบ าบัดพิเศษกุมารเวชกรรม 
   - ท าความสะอาดห๎องโถงหน๎าห๎องคลอด 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
        ชั้นที่ ๓ เป็นพื้นที่ของห๎องผําตัด (ห๎องผําตัดสูตินรีเวชกรรม จักษุกรรม โสตศอนาสิกกรรม) 
   - ท าความสะอาดพ้ืนที่ชั้น ๓ ทั้งหมด รวมห๎องน้ า ห๎องแตํงตัว ห๎องพักเบรกภายในห๎อง
ผําตัด ยกเว๎นโซนผําตัดซึ่งเป็นพ้ืนที่สะอาดส าหรับการท าผําตัด (รายละเอียดการท าความสะอาดให๎ประสานกับ
เจ๎าหน๎าที่ของ รพ.ฯ) 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์  หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
  ชั้นที่ ๔ ส านักงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ชั้น๔และภายในส านักงานทั้งหมด รวมทั้งห๎องน้ า 
   - ท าความสะอาดลิฟต์ทั้ง ๕ ตัว ด๎วยน้ ายาฆําเชื้อเชื้อโรค 
  - ท าความสะอาดโถงหน๎าลิฟต์ด๎านหลังอาคารและพ้ืนที่ชั้น๔ ทั้งหมด   
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
  ชั้นที่ ๕  - ท าความสะอาดภายในหอผู๎ปุวยกุมารเวชกรรมทั้งหมด กลุํมงานกุมารทั้งหมด 
พ้ืนที่ทางเดินสํวนกลาง และห๎องประชุมกองกุมารเวชกรรม  
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐น. ทุกวัน 
    ชั้นที่ ๖  พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - หอผู๎ปุวยอายุรกรรมหญิงและหอผู๎ปุวยศัลยกรรมหญิง  
  - ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในหอผู๎ปุวยทั้งหมดและห๎องน้ า เก็บขยะ 
  - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทุกวัน 
   ชั้นที่ ๗  พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - หอผู๎ปุวยอายุรกรรมชายและหอผู๎ปุวยศัลยกรรมชาย 
  - ท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในหอผู๎ปุวยทั้งหมดและห๎องน้ า เก็บขยะ 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทุกวัน 
 
 
 



   (๗) 
 
 
 
  ชั้นที่ ๘  พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - หอผู๎ปุวยพิเศษรวม สูตินรีเวชกรรม 
  – ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและดูแลความ
สะอาดของห๎องน้ า 
  - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๑๙.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ทุกวัน 
 ชั้นที่ ๙  (หอผู๎ปุวยพิเศษ)  
  – ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและดูแลความ
สะอาดของห๎องน้ า 
  - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน   
 ชั้นที่ ๑๐  (หอผู๎ปุวยพิเศษ)  
  – ท าความสะอาดภายในห๎องผู๎ปุวย สนง.พยาบาลและห๎องตํางๆ เก็บขยะและดูแลความ
สะอาดของห๎องน้ า 
  - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน  
 
 ๕.๓ อาคารเทียมเชิดบุญเมือง  
       ท าความสะอาดบริเวณโถงสํวนกลางทุกชั้น บริเวณโถงหน๎าลิฟต์ทุกชั้น ภายในห๎องลิฟต์ 
บันไดข้ึนลงทุกชั้นทุกบันได บริเวณโดยรอบอาคาร 
     ชั้นที่ ๑ พ้ืนที่ประกอบด๎วย 
  - ห๎องตรวจโรคกุมารเวชกรรม  
  - ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่ชั้น ๑ ทั้งหมด และห๎องน้ ารวมชาย – หญิง 
  - ดูแลความสะอาดรอบๆ อาคาร,ทางเดินเชื่อม,ลิฟต์ 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
     ชั้นที่ ๒  (กองพยาธิ)   
  -ท าความสะอาดพ้ืนที่และทางเดินสํวนกลาง ห๎องน้ ารวมชาย – หญิง ยกเว๎นห๎องท างาน
ของเจ๎าหน๎าที ่
  - ชํวยดูแลความสะอาดรอบๆ อาคาร,ทางเดินเชื่อม, ลิฟต ์
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
 
 
 
 



   (๘) 
 
 
     ชั้นที ่๓ (หอผู๎ปุวยเทียมเชิดบุญเมือง)  
   - ท าความสะอาดภายในหอผู๎ปุวย, ห๎องน้ า, ระเบียงดาดฟูา 
   - ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังผู๎ปุวยกลับบ๎าน 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน  
 ชั้นที่ ๔ (ห๎องบ าบัดพิเศษอายุรเวชกรรม)  
  - ท าความสะอาดภายในหอผู๎ปุวย, ห๎องน้ า ยกเว๎นภายในห๎องผู๎ปุวย 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
 
          ๕.๔ อาคารอายุรเวชกรรม 
  ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒    
  - ดูแลท าความสะอาด พ้ืนที่ตํางๆภายในอาคารรวมทั้งห๎องน้ า 
  - ดูแลความสะอาดรอบๆ อาคาร,ทางเดินเชื่อม,ลิฟต์   
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
          ๕.๕ อาคารนิติเวช อาคารกองสนับสนุนกรมแพทย์ทหารเรือ และอาคารเจาะเลือด 
     - รับผิดชอบท าความสะอาดบริเวณภายในอาคารทั้งหมด,ห๎องน้ าและบริเวณโดยรอบอาคาร 
   - ผู๎รับจ๎างควรประสานกับ จนท.รพ.ฯ ในการท าความสะอาดแตํละวัน 
   - ให๎แมํบ๎านทั้ง ๒ คน ปฏิบัติงานรํวมกัน 
- จดัให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์        
หยุดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
         ๕.๖ อาคารญาณสังวรานุสรณ์ (เฉพาะชั้น๑) 
 ชั้นที่ ๑ หนํวยรถพยาบาล, ศูนย์กู๎ชีพ (ห๎องตรวจกุมารปิดอยูํรอหนํวยงานใหมํย๎ายเข๎ามา) 
- ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณชั้น๑, ภายในหนํวยงาน,ห๎องน้ า,บันไดหนีไฟ และห๎องน้ าด๎านหลังอาคาร 
- ดูแลท าความสะอาดลิฟต์, รอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
          ๕.๗ อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร ๓ ชั้น ประกอบด๎วย       
 ชั้นที่ ๑ สนง.กลุํมงานเภสัชกรรม 
- ดูแลท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณชั้น๑ ของอาคาร,ห๎องน้ า, ลิฟต์,บันไดหนีไฟ และรอบๆตัวอาคาร ยกเว๎น
ภายใน   ส านักงานเนื่องจากห๎ามบุคคลภายนอกเข๎า 
- ดูแลท าความสะอาดลานจอดรถด๎านหลังอาคาร (ระหวํางอาคารเภสัชกรรมกับอาคารนิติเวช)  
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
 
 
 



   (๙) 
 
 
 ชั้นที่ ๒ สนง.กลุํมงานเภสัชกรรม และห๎องประชุมกองเภสัชกรรม 
- รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดของชั้น๒, ห๎องน้ า, บันไดหนีไฟ, ห๎องประชุม 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
     ชั้นที่ ๓ ส านักงานผลประโยชน์ และ ห๎องประชุมชั้น๓ 
- รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดของชั้น๓, ห๎องน้ า, บันไดหนีไฟ, ห๎องประชุม 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
          ๕.๘ ตึกรังสีวิทยา เป็นอาคาร ๒ ชั้น ประกอบด๎วย 
  ชั้นที่ ๑ สนง.เวชศาสตร์ฟื้นฟู และชั้นที่ ๒ กายภาพบ าบัด 
- รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดของพ้ืนที่ , ห๎องน้ า, บันไดระหวํางชั้น 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
           ๕.๙ อาคารสโมสร รพ.ฯ 
        ชั้นที่ ๑ ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ลิฟต์ บันไดขึ้นลงระหวํางชั้น ห๎องน้ ารวมชาย 
– หญิง ยกเว๎น ภายในห๎องอาหารและห๎องทานอาหาร 
        ชั้นที่ ๒ เป็นพื้นที่ห๎องประชุมของ รพ.ฯ และห๎องน้ ารวมชาย-หญิง 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ดูแลทั้งชั้น๑ และ๒ ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
เฉพาะชั้นที่๒ที่ปฏิบัติในวันราชการเทํานั้น 
            ๕.๑๐ อาคารโภชนบ าบัด  
- ชํวยกันรับผิดชอบท าความสะอาดของอาคารโภชนบ าบัดตามที่หนํวยก าหนด            
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์       
หยุดเฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน   
 ๕.๑๑ ห้องเก็บเวชระเบียน ( ห้องป่ินทอง ) แบํงเป็นชั้น๑ และชั้น๒  
- ท าความสะอาดภายใน สนง.เวชระเบียน รวมห๎องน้ า ชั้น๑ และ๒  
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หยุด
เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เทํานั้น  
            ๕.๑๒ อาคารจอดรถและส านักงานหน่วยรักษาความปลอดภัย เป็นอาคาร ๖ ชั้น  
- รับผิดชอบท าความสะอาดอาคารจอดรถทุกชั้น, ลิฟต์, ทางเดินบันได, ห๎องน้ าและรอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
 ๕.๑๓ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด    
- รับผิดชอบท าความสะอาดภายในอาคาร ตามท่ีหนํวยก าหนดและรอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
 ๕.๑๔ อาคารกลุ่มงานจ่ายกลางยุทธอาภรณ์    
- รับผิดชอบท าความสะอาดภายในอาคาร ตามท่ีหนํวยก าหนด ห๎องน้ าและรอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๒ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
 
 



    (๑๐) 
 
  
  ๕.๑๕ อาคารบ าบัดน้ าเสีย และอาคารโยธาสนาม    
- รับผิดชอบท าความสะอาดภายในอาคาร ตามท่ีหนํวยก าหนด ห๎องน้ าและรอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันราชการ 
          ๕.๑๖ อาศรมหมอพร และบริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว    
- รับผิดชอบท าความสะอาดภายในอาคาร และรอบๆตัวอาคาร 
- จัดให๎มพีนักงานท าความสะอาด จ านวน ๑ คน ปฏิบัติงาน ๐๗.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
 
๖. คุณสมบัติของพนักงานดูแลรักษาความสะอาด 
 ๖.๑ ผู๎รับจ๎างต๎องจัดพนักงานท าความสะอาดเข๎ามาปฏิบัติงานใน รพ.ฯ ตามภาระงานข๎างต๎น
ตามท่ีก าหนดไว๎ 
 ๖.๒ ผู๎รับจ๎างต๎องจัดท าประวัติของพนักงานแตํละคน และสํงให๎ รพ.ฯกํอนเริ่มปฏิบัติงานไมํน๎อย
กวํา ๓ วันท าการ และทุกครั้งที่ผู๎รับจ๎างจัดพนักงานใหมํเข๎ามาปฏิบัติงานใน รพ.ฯ ต๎องแจ๎งและท าประวัติให๎ 
รพ.ฯ ทราบ  
 ๖.๓ ผู๎รับจ๎างต๎องจัดหาหัวหน๎าผู๎ควบคุมงาน จ านวน ๒ คนในวันราชการ และ ๑ คนใน
วันหยุดราชการ เพื่อให๎สามารถบริหารจัดการตามสัญญาอยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๔ คุณสมบัติของพนักงานรักษาความสะอาด 
      ๖.๔.๑ พนักงานระดับหัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
          (๑) สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาแนํนอน 
          (๒) อายุไมํต่ ากวํา ๓๐ ปี และไมํเกิน ๖๐ ปี 
          (๓) มีประสบการณ์ระดับหัวหน๎างานมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๓ ปี หรือเคยปฏิบัติงานเป็น
พนักงานท าความสะอาดมาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๕ ปี   
     (๔) หัวหน้าผู้ควบคุมงานต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อโรคในโรงพยาบาลจากบริษัทหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ โดยให้แนบเอกสารแสดงประวัติการท างาน
และใบรับรองการฝึกอบรมจากหน่วยงานนั้นๆ ในวันยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (๕) มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงและโรคต๎องห๎ามตามระเบียบ
ราชการ  
 (๖) มีความประพฤติดี ไมํมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว ไมํเลํนการพนัน 
                           (๗) มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร๎นในการท างาน สามารถเรียนรู๎และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข๎อบังคับของ รพ.ฯ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามที่ผู๎จ๎างก าหนดได๎เป็น
อยํางดี 
 (๘) ไมํเป็นผู๎เกีย่วข๎องกับยาเสพติด เป็นผู๎ค๎า ผู๎เสพ หรือสิ่งเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
 (๙) ไมํเคยเป็นผู๎มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยต๎องโทษจ าคุก 
  (๑๐) ไมํเคยถูกลงโทษให๎ออกจากงานฐานทุจริตตํอหน๎าที่ หรือกระท าผิดร๎ายแรง 
 
 



   (๑๑) 
 
 
 ๖.๔.๒ พนักงานระดับปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 (๑) สัญชาติไทย ทีม่ีภูมิล าเนาแนํนอน  หรือคนตํางด๎าวที่มีใบรับรองการท างาน
ถูกต๎องตามกฎหมาย สามารถ อําน-เขียน และสื่อสารภาษาไทยได๎ 
 (๒) อายุไมํต่ ากวํา ๑๘ ปี และอายุไมํเกิน ๖๐ ปี  
 (๓) มีรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง ไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงและโรคต๎องห๎ามตามระเบียบ 
ราชการ 
    (๔) มีความประพฤติดี เรียบร๎อย ไมํมีหนี้สินล๎นพ๎นตัว ไมํเลํนการพนัน ไมํเสพหรือ
ติดสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมีสํวนผสมของแอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดทุกชนิด 
 (๕) มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร๎นในการท างานสามารถเรียนรู๎และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข๎อบังคับของ รพ.ฯ สามารถควบคุมการปฏิบัติงานให๎ถูกต๎องตามที่ผู๎วําจ๎างก าหนดได๎
เป็นอยํางดี 
 (๖) ไมํเป็นผู๎เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด เป็นผู๎ค๎า ผู๎เสพ หรือสิ่งเสพติดให๎โทษทุกชนิด 
 (๗) ไมํเคยเป็นผู๎มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยต๎องโทษจ าคุก 
 (๘) ไมํเคยถูกลงโทษให๎ออกจากงานฐานทุจริตตํอหน๎าที่ หรือกระท าผิดร๎ายแรง 
  (๙) พนักงานท าความสะอาดต๎องผํานการฝึกงานและฝึกอบรมด๎านการท าความ
สะอาด และผํานการอบรมด๎านการปูองกันและควบคุมการแพรํกระจายเชื้อโรค โดยมีใบรับรองแสดงการได๎รับ
การอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการท าความสะอาด และใบรับรองแสดงการได๎รับการอบรมด๎านการปูองกันและ
ควบคุมการแพรํกระจายเชื้อโรคจากบริษัทหรือหนํวยงานที่นําเชื่อถือ สํงให๎ผู๎วําจ๎างภายใน ๓๐วัน หลังการท า
สัญญา 
 ๖.๕ หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๖.๕.๑ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน 
   (๑) ควบคุมแผนปฏิบัติงาน: การจัดตารางการท างาน การตรวจงานประจ าวัน การ
บันทึกข๎อมูล การรายงานผลประจ าเดือน ตามท่ีรพ.ฯ ก าหนด 
 (๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาดประจ าวันให๎ปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 (๓) ควบคุมความประพฤติของพนักงานท าความสะอาดเรื่องการพักผํอนและห๎าม
ค๎าขายสิ่งของใน รพ.ฯ เชํน เก็บขวด, เศษกระดาษขาย (สถานที่พักผํอนให๎ประสานกับ จนท.หนํวยกํอน ไมํ
ควรปูที่นอน) 
 (๔) ควบคุมตรวจสอบความสะอาดให๎ได๎ตามมาตรฐาน  (แนบเอกสารในการ
ตรวจสอบความสะอาด ในวันยื่นเอกสารเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์) 
 (๕) ประสานงานกับหัวหน๎าหนํวยงานในพ้ืนที่หรือคณะกรรมการตรวจการจ๎าง เพ่ือ
รับทราบและแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด 
 (๖) ประสานงานกับผู๎วําจ๎างหรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย เพ่ือจัดเตรียมวัสดุที่ใช๎ในการท า
ความสะอาดให๎เพียงพอ 
 
 



  (๑๒) 
 
 
 
 (๗) แก๎ไขปัญหากรณีมีเรื่องร๎องเรียน เกี่ยวกับความสะอาด หรือการปฏิบัติงานของ
พนักงานท าความสะอาด เพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎ลุลํวงไปโดยเร็ว 
 (๘) ท ารายงานผลการตรวจสอบความสะอาดของแตํละพ้ืนที่เสนอตํอผู๎วําจ๎างเป็น
รายเดือน 
 (๙) ตรวจสอบจ านวนพนักงานท าความสะอาดเป็นรายวัน ถ๎าจุดไหนไมํครบให๎รีบ
รายงานให๎คณะกรรมการตรวจการจ๎างทราบทันที 
   (๑๐) หน๎าที่อื่นๆ ตามผู๎วําจ๎างก าหนด  
 
 ๖.๕.๒ พนักงานท าความสะอาด 
 (๑) ท าความสะอาดตามที่ระบุไว๎ในหัวข๎อการท าความสะอาด 
 (๒) ใช๎อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ตํางๆ ตามท่ีระบุไว๎ในหัวข๎ออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ 
 (๓) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ตามท่ีผู๎วําจ๎าง หรือผู๎ที่ได๎รับมอบหมายก าหนด 
 (๔) ห๎ามเก็บของขายหรือปูที่นอนในท่ีไมํเหมาะสม ควรพักผํอนในที่หนํวยก าหนด 
 
๗. จ านวนพนักงานให้บริการท าความสะอาด 
               ผู๎รับจ๎างจัดลูกจ๎างเข๎าปฏิบัติงานและจัดผู๎ควบคุมงาน เพ่ือคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให๎
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมีประสิทธิภาพ โดยในวันราชการต๎องจัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน
ไมํน๎อยกวํา ๕๘ คน และผู๎ประสานงานหรือผู๎ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได๎จ านวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๖๐ 
คน และในวันหยุดราชการ(วันหยุดนักขัตฤกษ์และเสาร์-อาทิตย์) ต๎องจัดให๎มีพนักงานท าความสะอาด จ านวน
ไมํน๎อยกวํา ๓๒ - ๔๒ คน และผู๎ประสานงานหรือผู๎ควบคุมงานที่สามารถตัดสินใจได๎จ านวน ๑ คน และมี
พนักงานขัดล๎าง ๒ คน (ท างานวันหยุดราชการ) ,พนักงานเช็ดกระจก ๒ คน (วันราชการ) และจะต๎องจัดให๎มี
พนักงานท าความสะอาดส ารองไว๎ไมํน๎อยกวํา ๒ คน ส าหรับทดแทนกรณีพนักงานจุดใดจุดหนึ่งลา/ขาด 
(รายละเอียดตามผนวก ก., ข., ค.) 
๘. การปฏิบัติงาน 
 ๘.๑ พนักงานท าความสะอาด ต๎องมาปฏิบัติงานตามเวลาที่ รพ.ฯ ก าหนด พักเวลา  ๑๑.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. โดยต๎องอยูํในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา 
 ๘.๒. ผู๎รับจ๎างต๎องจัดหาเครื่องแตํงกายให๎กับพนักงานทุกคนที่เข๎ามาปฏิบัติงานใน รพ.ฯ โดยแตํง 
กายให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใสํรองเท๎าหุ๎มส๎น และติดบัตรประจ าตัวพนักงานตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 
 ๘.๓. ผู๎รับจ๎างต๎องก าชับไมํให๎พนักงานท าความสะอาดเข๎าไปในพ้ืนที่ที่ตนเองไมํได๎รับผิดชอบ 
หากมีทรัพย์สินสูญหายไป ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดชอบชดใช๎คําเสียหาย 
 ๘.๔. การปฏิบัติงานของพนักงานในแตํละพ้ืนที่ให๎เป็นไปตาม ผนวก ก.-ค. 
 
 
 
 



  (๑๓) 
 
 
 
 ๘.๕. พนักงานท าความสะอาดต๎องลงเวลาปฏิบัติงานเข๎า - ออก และต๎องอยูํปฏิบัติงานให๎ครบ
ตามเวลาที่ก าหนด โดยวิธีการลงเวลาปฏิบัติงานนั้นจะปฏิบัติตามข๎อตกลงระหวํางผู๎วําจ๎างและคูํสัญญา
สามารถให๎คณะกรรมการฯ ของ รพ.ฯ ตรวจสอบจ านวนพนักงาน และเวลาการเข๎า-ออก การปฏิบัติงานของ
พนักงานท าความสะอาดได๎ตลอดเวลา โดยมีข๎อก าหนดดังนี้ 
 (๑) พนักงานที่ไมํลงเวลาปฏิบัติงาน เข๎า และ ออก ถือวําไมํมาปฏิบัติงาน 
 (๒) พนักงานที่ไมํลงเวลาปฏิบัติงาน เข๎า ถือวํามาสาย 
 (๓) พนักงานที่ไมํลงเวลาปฏิบัติงาน ออก ถือวําเลิกงานกํอนเวลา 
 (๔) กรณีลืมลงเวลาปฏิบัติงาน จะต๎องแจ๎งให๎คณะกรรมการตรวจการจ๎างฯ ของ รพ.ฯทราบ
พร๎อมกับมีพยานยืนยัน 
 ๘.๖. จัดท าแผนการปฏิบัติงานประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และประจ าปีของ
หนํวยงานตํางๆ เสนอ รพ.ฯ เพ่ือให๎ความเห็นชอบและให๎ หน.หนํวยเซ็นรับทราบ ภายใน ๑๕ วัน หลังการลง
นามในสัญญาจ๎าง 
 ๘.๗. ผู๎รับจ๎างต๎องจัดให๎มีการตรวจประจ าจุด (Check List) ในพ้ืนที่ตํางๆ เชํน ห๎องน้ า และลง
ลายมือชื่อผู๎ตรวจ 
 ๘.๘. ผู๎รับจ๎างต๎องจัดท าตารางปฏิบัติงานของพนักงาน ประจ าชั้นอาคาร โดยติดภายในห๎องน้ า 
ทุกห๎องและ/หรือพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 ๘.๙. พนักงานท าความสะอาดต๎องตรวจสอบความช ารุดของอุปกรณ์ภายในห๎องน้ าทุกวัน กรณ ี
พบอุปกรณ์ช ารุดให๎แจ๎งหัวหน๎าผู๎ควบคุมงาน และหัวหน๎าผู๎ควบคุมงานต๎องแจ๎งคณะกรรมการตรวจการจ๎างฯ 
ของ รพ.ฯ ทราบ ภายในวัน ที่ตรวจพบ 
 ๘.๑๐. พนักงานท าความสะอาดต๎องดูแลเรื่องคราบสกปรกตํางๆ ตามพ้ืน และอํางล๎างมือ 
ภายในห๎องน้ าให๎สะอาดอยูํเสมอ 
 ๘.๑๑. พนักงานท าความสะอาดต๎องปิดไฟในห๎องเก็บอุปกรณ์ทุกครั้ง หากไมํได๎ใช๎งาน และ
หลังจากเสร็จงานแล๎ว 
 ๘.๑๒. พนักงานจะต๎องเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาดตามสถานที่ ที่ผู๎วําจ๎างก าหนด
เทํานั้น 

 ๘.๑๓. ผู๎รับจ๎างต๎องบริหารจัดการการท าความสะอาดให๎สอดคล๎องกับนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติของโรงพยาบาล ได๎แกํ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและการเคลื่อนย๎ายขยะมูลฝอยไปยังโรงพักขยะ
ตามเวลาที่ก าหนด มาตรการการปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล นโยบายด๎านความปลอดภัย
และสิทธิผู๎ปุวย 
 ๘.๑๔. ผู๎รับจ๎างต๎องมีวิธีการปฏิบัติงานในที่สูงที่ได๎มาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดอุปกรณ์
ส าหรับปฏิบัติงานในที่สูง เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



   (๑๔) 
 
 
 
         ๘.๑๕. ผู๎รับจ๎างท าการอบรมชี้แจงให๎พนักงานของผู๎รับจ๎างให๎เข๎าใจค าสั่ง ระเบียบ ข๎อบังคับวิธี
ปฏิบัติงานของผู๎วําจ๎าง รวมทั้งงานปูองกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลจนสามารถปฏิบัติหน๎าที่
ได๎เป็นอยํางด ีอยํางน๎อยปีละ ๒ ครั้ง และติดปูายแสดงวําผํานการอบรมแล๎ว ที่หน๎าอกด๎านซ๎าย 
 ๘.๑๖. ผู๎รับจ๎างต๎องคอยควบคุมดูแลและกวดขันพนักงานของผู๎รับจ๎างให๎ปฏิบัติตามค าสั่ง กฎ 
ข๎อบังคับ ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ผู๎วําจ๎างหรือทางราชการก าหนดโดยเครํงครัด 
          ๘.๑๗. ถ๎าพนักงานของผู๎รับจ๎างคนใดไมํตั้งใจปฏิบัติงาน ขัดค าสั่ง ฝุาฝืนระเบียบ ข๎อบังคับ ไมํ
ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของที่ผู๎วําจ๎างหรือทางราชการก าหนด แสดงกิริยาวาจาไมํสุภาพ 
กระด๎างกระเดื่อง ตํอผู๎ควบคุมงานของผู๎วําจ๎างหรือผู๎เกี่ยวข๎อง ตลอดจนมีพฤติการณ์สํอในทางทุจริต รวมทั้ง
ประพฤติตนจนอาจจะกํอให๎เกิดความเสียหายตํอผู๎วําจ๎าง เมื่อผู๎วําจ๎างได๎แจ๎งให๎ทราบเป็นหนังสือแล๎ว ผู๎รับจ๎าง
จะสํงพนักงานผู๎นั้นมาปฏิบัติงานให๎ผู๎วําจ๎างอีกไมํได๎               
     ๘.๑๘. ผู๎วําจ๎างสามารถตรวจสิ่งของติดตัว รวมทั้งถุง กระเป๋าถือ ของพนักงานของผู๎รับจ๎าง 
กํอนที่พนักงานของผู๎รับจ๎างจะกลับทุกครั้ง 
      ๘.๑๙. ผู๎รับจ๎างจะต๎องจัดพนักงานมาเสริมตามความเหมาะสมในโอกาสที่มีกิจการพิเศษภายใน  
รพ. หรือเมื่อมีการอนุญาตให๎ใช๎สถานที่นอกเวลาราชการ โดยไมํคิดคําจ๎างและคําใช๎จํายใด ๆ ซึ่งผู๎วําจ๎างจะแจ๎ง
ให๎ทราบเป็นครั้งคราวด๎วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ได๎ คําจ๎างหรือคําตอบแทน หรือเงินรางวัลให๎เป็นไป
ตามท่ีกระทรวงการคลังอนุญาต 
       ๘.๒๐ ผู๎รับจ๎างต๎องจัดหัวหน๎าควบคุมงานอยํางใกล๎ชิด สามารถติดตํอได๎ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือ มี
งานฉุกเฉิน 
 ๘.๒๑ ผู๎วําจ๎างมีสิทธิขอเปลี่ยนตัวพนักงานท าความสะอาดของผู๎รับจ๎าง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรพนักงานเข๎าท าความสะอาด ณ พ้ืนที่ใดๆตามพ้ืนที่ที่ระบุไว๎ในสัญญาก็ได๎ โดยผู๎รับจ๎างต๎องด าเนินการ
ภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎ง 
         ๘.๒๒ ผู๎รับจ๎างควรจัดคนส ารองไว๎อยํางน๎อย  ๒ คน ตํอวัน 
 
การท าความสะอาดประจ าวัน 
                 (๑)  ท าความสะอาดกวาด เช็ดถูพ้ืน ในพ้ืนที่ที่ก าหนด ก าจัดเศษผง หรือฝุุนละอองให๎
สะอาดทั่วทั้งบริเวณ ไมํมีคราบสกปรก ในกรณีที่เกิดความสกปรกให๎ท าความสะอาดทันที  
 (๒) ท าความสะอาดห๎องน้ าห๎องส๎วม โดยล๎าง ขัด ถู หรือเช็ดเครื่องสุขภัณฑ์ ก๏อกน้ า กลํอง
สบูํล๎างมือ กระจกเงา ผนัง ประตู และพ้ืน  โดยห๎องน้ าห๎องส๎วมต๎องสะอาด แห๎งและปราศจากกลิ่นที่ไมํพึง
ประสงค์ เติมกระดาษช าระในสํวนการให๎บริการผู๎รับบริการ  เติมสบูํส าหรับล๎างมือ ส าหรับห๎องน้ ารวมชาย-
หญิงแตํละชั้นให๎พร๎อมใช๎ตลอดเวลา  ต๎องจัดให๎มีพนักงานประจ าห๎องน้ า  (ต๎องอยูํประจ าตามเวลาที่
ปฏิบัติงาน) โดยดูแลให๎สะอาดแห๎งและปราศจากกลิ่น 
 
 
 
 



  (๑๕) 
 
 
 (๓) เทขยะ เช็ดท าความสะอาดถังขยะและเปลี่ยนถุงขยะทุกครั้งที่เต็ม หรือเมื่อเกิดความ
สกปรก เปียก หรือเปรอะเปื้อน รวบรวมขยะไปทิ้งตามที่โรงพยาบาลก าหนด ล๎างถังเคลื่อนย๎ายขยะทุกใบ เมื่อ
สํงขยะมูลฝอยไปที่โรงพักขยะ สํวนถังขยะตามจุดตํางๆ ล๎างทุกสัปดาห์ หรือพบวําไมํสะอาด มีคราบสกปรก
ต๎องล๎างทันท ี
 (๔) ท าความสะอาดห๎องผู๎ปุวยหลังจากผู๎ปุวยกลับบ๎าน โดยท าความสะอาดภายในห๎อง 
เช็ดพ้ืน ตู๎เย็น อํางล๎างจาน ห๎องน้ า เพ่ือเตรียมรับผู๎ปุวยใหมํ 
              (๕)  ท าความสะอาดกระจกที่สัมผัสได๎ และกระจกที่สูงไมํเกิน ๖ ฟุตให๎ใสสะอาด
ปราศจากคราบสกปรก   
 (๖) ท าความสะอาดลิฟต์ พ้ืน ผนังลิฟต์ กระจก โคมไฟภายในลิฟต์ เช็ดรอยเปื้อนบริเวณ
ฝาผนัง ท าความสะอาดกลํองประตูลิฟต์ และประตูปิด-เปิด   
                   (๗) ท าความสะอาดทางเดิน ประตูเข๎า – ออก หนา๎ตําง 
                    (๘) ท าความสะอาดบันได ทางขึ้นและราวบันได โดยเช็ด เก็บฝุุนและเศษขยะให๎สะอาด
อยูํเสมอ 
          (๙) ท าความสะอาดพรมดักฝุุนและพรมเช็ดเท๎า ปัดฝุุนและเศษสิ่งสกปรกให๎สะอาด  
               (๑๐) ท าความสะอาดระเบียง ขอบระเบียง เก็บขยะในกระถางต๎นไม๎ ถ๎ามีโทรศัพท์
สาธารณะอยูํใกล๎พื้นที่รับผิดชอบให๎ท าความสะอาดด๎วยน้ ายาฆําเชื้อโรค 
                     (๑๑) ท าความสะอาดพ้ืนที่รอบๆอาคาร ให๎ดูสะอาด ไมํมีขยะตกค๎าง 
 (๑๒) ท าความสะอาดทางเดินเชื่อมระหวํางอาคาร 
 (๑๓) ท าความสะอาดบันไดหนีไฟแตํละชั้น 
 (๑๔) ท าความสะอาดปูายประกาศตํางๆ 
 (๑๕) ท าความสะอาดผนังอาคารที่มีคราบสกปรกหรือเปรอะเปื้อนสูงไมํเกิน ๖ ฟุต              
 (๑๖) รายงานปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตํอผู๎คุมงานของผู๎รับจ๎าง และรายงาน
สิ่งของช ารุดเสียหาย หรือเหตุการณ์ไมํปกติแกํคณะกรรมการของผู๎วําจ๎างโดยเร็ว 
 (๑๗) ประสานการท างานแตํละวันกับ จนท.ของหนํวยที่รับผิดชอบ เพราะการท างานใน
แตํละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
การท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
 (๑) ลบรอยเปื้อนพื้น ฝาผนังอาคาร เสาของอาคาร 
 (๒) ท าความสะอาดล๎างใหญํห๎องน้ ารวมชาย-หญิง 
 (๓) ปัดกวาดหยากไยํตามซอกมุมและเช็ดฝุุนที่สูงเกิน ๖ ฟุต  
 (๔) ท าความสะอาดรอยเปื้อนบนพรมด๎วยน้ ายาและดูดฝุุนพรมให๎สะอาด 

     (๕) ขัดเงาพ้ืนด๎วยเครื่อง 
 (๖) เช็ดท าความสะอาดชํองระบายอากาศ และหน๎ากากเครื่องปรับอากาศ  

 (๗) ซักพรมเช็ดเท๎า  
 
 



  (๑๖) 
 
 
 
การท าความสะอาดประจ าเดือน 

 (๑)  ท าความสะอาดชายคากันสาดของอาคาร 
 (๒) เช็ดท าความสะอาด โคมไฟ พัดลม หลอดไฟ และม๎ุงลวด 
 (๓) ท าความสะอาดมํานปรับแสง มูํลี่ มุ๎งลวด ฉากกั้นห๎องให๎สะอาดปราศจากฝุุนละออง 
สิ่งสกปรก หยากไยํ ใยแมงมุม โดยไมํกํอให๎เกิดความเสียหายใดๆ 
 (๔) ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแตํงตํางๆให๎
เรียบร๎อยสวยงาม 

 (๕) ท าความสะอาดทางเดินรอบอาคารให๎สะอาด 
 (๖) ขัดเงาพ้ืนด๎วยเครื่อง 

 (๗) ขัดล๎างพ้ืนกระเบื้องเซรามิค ในพ้ืนที่ทางเดินท่ัวไป 
 (๘) ขัดล๎างพ้ืนกระเบื้องยางและเคลือบเงา 
 
การท าความสะอาดทุก ๖ เดือน 
 (๑) ล๎างขัดเคลือบเงาพ้ืนทุกแหํงโดยใช๎น้ ายาตามความเหมาะสม 
 (๒) เช็ดกระจกภายใน-ภายนอกอาคารที่สูงเกิน๖ ฟุต 
 (๓) ซักท าความสะอาดพ้ืนพรมด๎วยเครื่องซักพรม 
 (๔) ล้างท าความสะอาดพื้นห้อง AHU, บริเวณที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวม และ
ดาดฟ้าของอาคาร  
 (๕) ผู๎รับจ๎างจัดท าตารางขัดล๎างหมุนเวียนให๎ครบทุกหนํวยงานทุกสัปดาห์-ทุกเดือน เพ่ือให๎
หนํวยงานมีการขัดล๎างทุก ๖ เดือนหมุนเวียนกันไป สํงคณะกรรมการตรวจการจ๎างหรือ สน.กบ.กอ.รพ.ฯ 
หมายเหตุ 
 - ระหวํางเวลาปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 
๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด 
 ๙.๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด ผู๎รับจ๎างต๎องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ท าความ
สะอาดให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎งานตลอดเวลาตามที่ผู๎วําจ๎างก าหนด (ตามผนวก ง.) ทั้งนี้ผู๎รับจ๎างจะต๎องจัดท า
บัญชีรายการเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์สํงให๎ผู๎วําจ๎างตรวจสอบกํอนเริ่มปฏิบัติงานและจัดหาตู๎เก็บอุปกรณ์เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยโดยผู๎วําจ๎างจะจัดหาสถานที่ให๎   
 ๙.๒ ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ต๎องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือ ได๎รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือ หนํวยงานที่รับรองมาตรฐานด๎านผลิตภัณฑ์ หรือได๎ขึ้น
ทะเบียนและขออนุญาตผลิต จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู๎ยื่นเสนอราคาจะต๎องระบุข๎อมูล
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ใช๎ โดยมีรายชื่อผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
 
 
 



  (๑๗) 
 
 
 (๑)  น้ ายาเคลือบเงาพ้ืน 

  (๒)  น้ ายาแวกซ์รองพ้ืน 
 (๓)  น้ ายาล๎างพ้ืนลอกแวกซ์ 

             (๔)  น้ ายาปั่นเงาพ้ืน 
             (๕)  น้ ายาถูพ้ืนประจ าวัน 
             (๖)  น้ ายาดันฝุุน 
            (๗)  น้ ายาซักพรม 
            (๘)  น้ ายาล๎างสุขภัณฑ์ 
           (๙)  น้ ายาล๎างห๎องน้ ากัดสนิม ไมํมีควัน ไมํมีกลิ่น 
            (๑๐)  น้ ายาขจัดคราบหินปูน, คราบตะกรัน 
            (๑๑)  น้ ายาฆําเชื้อ-ดับกลิ่น 
           (๑๒)  น้ ายาสบูํเหลวล๎างมือ 
             (๑๓)  น้ ายาเช็ดสแตนเลส 
               (๑๔)  น้ ายาเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
               (๑๕)  ผงฟอกอุตสาหกรรม 
               (๑๖)  น้ ายากัดไขมัน 
               (๑๗)  สเปรย์ปรับอากาศ หรือก๎อนดับกลิ่นในห๎องน้ าทุกห๎อง 
              (๑๘)  น้ ายาเช็ดกระจก 
               (๑๙)  น้ ายาม๏อบน้ ามัน  
               (๒๐)  ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เชํน  น้ ายาแอลกอฮอล์ 
 (๒๐)  กระดาษช าระม๎วนใหญํ 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ยี่ห้อ/ตราสินค้า หรือเอกสารประกอบสินค้าของ
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ถ่ายส าเนาพร้อมกับย่ืนเอกสาร ในวันยื่นเสนองานทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
          ๑๐.๑ ผู๎รับจ๎างต๎องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงและปฏิบัติตํอพนักงานของผู๎รับจ๎าง ให๎ถูกต๎องตาม
กฎหมายแรงงานที่ใช๎บังคับในปัจจุบันหรือท่ีจะใช๎บังคับในโอกาสตํอไป รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว๎หรือ
ที่ใช๎บังคับในโอกาสตํอไป โดยที่รัฐพึงมีให๎แกํพนักงานโดยไมํเรียกร๎องเอาจากผู๎วําจ๎างอีก 

          ๑๐.๒ ในการท างานจ๎าง ถ๎าเกิดความเสียหายใดๆ ไมํวําจะเกิดขึ้นกับบุคลากรของผู๎วําจ๎าง หรือ
บุคคลภายนอก ซึ่งกํอให๎เกิดความช ารุดบกพรํองเสียหาย หรือมีการสูญหายแกํทรัพย์สินของผู๎วําจ๎าง หรือของ
บุคลากรของผู๎วําจ๎าง หรือของบุคลากรภายนอก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระท า หรือละเว๎นการกระท า
ของผู๎รับจ๎าง พนักงาน หรือบุคลากรของผู๎รับจ๎าง ผู๎รับจ๎างต๎องรับผิดชดใช๎คําเสียหายให๎แกํผู๎วําจ๎างหรือ
บุคลากรของผู๎วําจ๎าง หรือบุคคลภายนอก ตามจ านวนที่เสียหายจริง ภายในระยะเวลาที่ผู๎วําจ๎างก าหนด 

 
 
 



  (๑๘) 
 
 
 

          ๑๐.๓ ผู๎วําจ๎างจะปฏิเสธและไมํรับผิดในปัญหาแรงงานของผู๎รับจ๎าง และผู๎รับจ๎างจะยกเหตุที่
ปัญหาแรงงานของผู๎รับจ๎างมาเป็นข๎ออ๎างที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก๎ไข หรือไมํปฏิบัติตามสัญญาแตํอยํางใดมิได๎ 

          ๑๐.๔ ถ๎าผู๎วําจ๎างแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจการจ๎างหรือผู๎ควบคุมงานไว๎ประจ า ณ ที่ท าการจ๎าง
นี้ เวลาที่ผู๎รับจ๎างเตรียมการหรือถ๎าลงท างาน คณะกรรมการหรือผู๎ควบคุมงานมีสิทธิเข๎าไปตรวจงานได๎ทุกเวลา 
ผู๎รับจ๎างหรือผู๎แทนของผู๎รับจ๎างจะต๎องให๎ความสะดวกตามสมควร การที่ผู๎วําจ๎างแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู๎ควบคุมงานเข๎าไปตรวจงาน หาได๎ท าให๎ผู๎รับจ๎างพ๎นจากความรับผิดชอบตามสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใดไมํ 
         ๑๐.๕ ผู๎รับจ๎างจะต๎องจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพดี มีประสบการณ์สามารถท างานความสะอาดใน
ห๎องท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ โดยต๎องปฏิบัติงานด๎วยความระมัดระวัง 

 ๑๐.๖ ผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามการแผนปฏิบัติงานตามขอบเขตของงานจ๎างเหมา
บริการดูแลรักษาความสะอาด โดยมีผลการประเมินผํานเกณฑ์ตามท่ีผู๎วําจ๎างก าหนด 

 ๑๐.๗ ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดชอบความเสียหายในวงเงินไมํเกิน ๓ เทําของอัตราคําบริการตํอเดือน 
 

 ๑๑. การเบิกจ่ายเงินและการปรับ 
 ๑๑.๑ รพ.ฯจะเบิกจํายเงินให๎ผู๎รับจ๎าง เมื่อได๎ท างานแล๎วเสร็จในแตํละเดือน โดยคณะกรรมการ
ตรวจการจ๎างเห็นชอบงานจ๎างแล๎ว 
 ๑๑.๒ การเบิกจํายเงินจะเป็นงวดๆละ ๑ เดือน โดยเบิกจํายงวดละเทําๆกัน ทั้งนี้ผู๎รับจ๎างจะต๎อง
น าสํงรายงานการปฏิบัติงาน และใบแจ๎งหนี้ให๎แกํโรงพยาบาลทุกๆเดือน ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป 
 ๑๑.๓ ถ๎าไมํมีพนักงานของผู๎รับจ๎างมาปฏิบัติงาน หรือมาแตํไมํครบจ านวนวันใด ผู๎รับจ๎างยอมให๎
ผู๎วําจ๎างหักเงินคําจ๎างท่ีจะได๎รับตามอัตราคําจ๎างขั้นต่ าตํอคนตํอวัน (ใช๎อัตรา ๓๐๐.-บาท/คน/วัน) และยินยอม
ให๎ผู๎วําจ๎างปรับเป็นรายวันในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ของยอดเงินรายงวดตามสัญญา นับตั้งแตํไมํมีลูกจ๎างมา
ปฏิบัติงาน หรือมาปฏิบัติงานไมํครบจ านวนเป็นต๎นไป จนกวําจะมีลูกจ๎างมาปฏิบัติงานครบจ านวน 
              ค าวํา “วัน” หมายถึง วันและเวลาที่ผู๎รับจ๎างต๎องจัดให๎ลูกจ๎างของผู๎รับจ๎างมาปฏิบัติงาน เต็มตาม
วันเวลาดังกลําวโดยเครํงครัด หากขาดไปไมํวําเป็นเวลาเทําใดของ ๑ วัน ให๎คิดเป็น ๑ วัน 
 ๑๑.๔ ถ๎าไมํมีพนักงานของผู๎รับจ๎างมาปฏิบัติงาน หรือมาแตํไมํครบจ านวน ติดตํอกันเป็นเวลา ๓ 
วัน  นอกจากผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามข๎อ ๑๑.๓ แล๎ว เมื่อผู๎วําจ๎างได๎แจ๎งให๎ผู๎รับจ๎างทราบแล๎ว ผู๎รับจ๎างยังไมํ
ด าเนินการแก๎ไข หรือจัดสํงพนักงานมาปฏิบัติงานให๎ครบตามสัญญาภายใน ๓ วัน ผู๎วําจ๎างมีสิทธิที่จะบอกเลิก
สัญญา การที่ผู๎วําจ๎างไมํบอกเลิกสัญญา ตามข๎อความในข๎อ ๑๑.๔ นั้น ไมํเป็นเหตุให๎ผู๎รับจ๎างพ๎นจากความรับ
ผิดตามสัญญานี้ 
 ๑๑.๕ กรณีพนักงานของผู๎รับจ๎างหยุดงานและไมํปฏิบัติงานพร๎อมกันในวันเดียวกันจนท าให๎
โรงพยาบาลเกิดความเสียหาย ผู๎วําจ๎างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา 
          ๑๑.๖ ถ๎าผู๎รับจ๎างกระท าหรืองดเว๎นกระท าใด ๆ อันเป็นการฝุาฝืนหรือไมํปฏิบัติตามสัญญานี้ข๎อ
ใดข๎อหนึ่งก็ดี หรือท างานไมํสะอาดเรียบร๎อยเทําที่ควรก็ดี ใช๎วัสดุอุปกรณ์หรือน้ ายาที่ไมํมีคุณภาพตาม
มาตรฐานหรือคุณภาพไมํดี หรือท าไมํถูกต๎องตามสัญญาข๎อหนึ่งข๎อใดก็ดี ไมํวําตัวผู๎รับจ๎างเองหรือพนักงานของ 
 
 



  (๑๙) 
 
 
ผู๎รับจ๎างก็ตามและผู๎วําจ๎างได๎แจ๎งให๎ผู๎รับจ๎างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล๎ว ผู๎รับจ๎างต๎องรับแก๎ไขงานที่
บกพรํองให๎เรียบร๎อย โดยเร็วโดยไมํคิดคําจ๎าง คําสิ่งของ หรือคําใช๎จํายอ่ืนใดจากผู๎วําจ๎างอีก ถ๎าผู๎รับจ๎างไมํ
จัดการแก๎ไขให๎ถูกต๎องตามสัญญา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎วําจ๎าง ผู๎วําจ๎างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญานั้นได๎ทันทีและยอมให๎ผู๎จ๎างริบหลักประกันสัญญาที่วางเงินไว๎กับผู๎วําจ๎าง และผู๎วําจ๎างมีสิทธิเรียกร๎อง
คําเสียหายจากผู๎รับจ๎างตามความเป็นจริง   
 ๑๑.๗ ไมํวําจะมีการเลิกจ๎างด๎วยกรณีใดๆ ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดชอบคําเสียหาย และคําจ๎างที่
เพ่ิมขึ้นจากการที่ผู๎วําจ๎างต๎องจํายให๎ผู๎รับจ๎างรายใหมํตามก าหนดเวลาที่เหลืออยูํ โดยจะหักจากหลักประกัน
สัญญากํอน หากไมํพอผู๎รับจ๎างจะต๎องช าระภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได๎รับแจ๎งจากผู๎วําจ๎าง 
๑๒. การประเมินผลงาน 
 ๑๒.๑ ในแตํละเดือนผู๎วําจ๎างจะเป็นผู๎ประเมินผลงานและสํงผลการประเมินให๎คณะกรรมการ
ตรวจการจ๎างเพื่อประเมินผล 
 ๑๒.๒ ในการปฏิบัติงานของพนักงานท าความสะอาด ผู๎วําจ๎างจะประเมินผลงานของผู๎รับจ๎างเป็น
รายเดือน หากการประเมินไมํผํานเกณฑ์ที่ผู๎วําจ๎างก าหนดไว๎ (ภาพรวมของการประเมินต๎องอยูํในระดับดีขึ้นไป) 
จ านวน ๓ ครั้ง ไมํวําการประเมินนั้นจะติดตํอกันหรือไมํก็ตาม ผู๎วําจ๎างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาและขอสงวน
สิทธิที่จะไมํรับการเสนอราคาของผู๎รับจ๎างรายนี้ในการประกวดราคาฯ ครั้งตํอไป 
๑๓. ระยะเวลาก าหนดยืนราคา 
  ก าหนดยืนราคานับตั้งแตํวันยื่นเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไมํน๎อยกวํา  ๙๐  วัน 
๑๔. ระยะเวลาในการจัดจ้าง  
 ตั้งแต่  ๑ เมษายน ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑    รวม ๖ เดือน 
๑๕. วงเงินในการจัดจ้าง 
 ราคากลางของการประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
๔,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสามแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน
และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
๑๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ    แบํงเป็น ๖ งวดๆ ละ ๑ เดือน 
๑๗. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 ส านักงานสํงก าลังบ ารุง กองอ านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  ผู๎สนใจติดตํอขอทราบข๎อมูลเพ่ิมเติม ได๎ที่หมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔ 
 
   พลเรือตรี  วิชัย  มนัสศิริวิทยา 
    (วิชัย  มนัสศิริวิทยา) 
  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า 
   กรมแพทย์ทหารเรือ 
 
                                                      
 



 

 

เอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่๔/๒๕๖๑ 

การจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ                 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมือง และอาคารโดยรอบ 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ลงวันที ่   ๑๙   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
------------------------------ 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า กรมแพทย์ทหารเรือ  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา  “รพ.ฯ”  มีความ

ประสงค์จะประกวดราคาจ๎างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์

ทหารเรือ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมือง และอาคารโดยรอบด๎วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้ 

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน  
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๓ แบบสัญญาจ๎าง  
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 

      (๑) หลักประกันการเสนอราคา (เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต๎องยื่น) 
                   (๒) หลักประกันสัญญา 
                   (๓) หลักประกันการรับเงินคําจ๎างลํวงหน๎า 

   ๑.๕   บทนิยาม 
   (๑) ผู๎มีผลประโยชน์รํวมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
         ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
           (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่  ๑ 
           (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่  ๒ 
  ๑.๗  ...........................ฯลฯ..................................  

  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

   ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
 ๒.๓ ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
 
 
 



  (๒) 
 
 
 ๒.๔ ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของ
รัฐไว๎ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 ๒.๕ ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎ เป็นผู๎ทิ้ง
งานของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็น
หุ๎นสํวนผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลําว 
 ๒.๘ ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ รพ.ฯ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํ
รัฐบาลของผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
 ๒.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร 
เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๒.๑๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท 
กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด๎านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผํานการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The 
Joint Commission International Accreditation) อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือทั้งสามอยําง ในวงเงินไมํต่ ากวํา 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) ตํอสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย๎อนหลังไมํเกิน ๓ ปี นับจากวันที่สํง
มอบผลงานแล๎วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือ
สัญญาจ๎างจากหนํวยงานนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๑  สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร๎อมทั้งน าต๎นฉบับ
ตัวจริงมาแสดงประกอบตํอคณะกรรมการในวันท าสัญญา 
 
 



   (๓) 
 
 
 
  ๒.๑๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องแสดงหลักฐานการผํานการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมขององค์กรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสิ่งแวดล๎อมภายในองค์กร และเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และได๎ผํานการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ในการด าเนินงานการบริการอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO9001:2015 โดย
ต๎องแสดงในวันยื่นข๎อเสนอ 
 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  ๒  สํวน  คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                  (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัดให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
                  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือ
หุ๎นรายใหญํ (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 (๒) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

        (๓) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี 

       (๔) ........(ระบุเอกสารอ่ืนตามที่หนํวยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดจ๎างเห็นสมควร
ก าหนดเชํน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม เป็นต๎น) 
       (๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)   
 ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่๑ ครบถ๎วน ถูกต๎อง
แล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่๑ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑)ให๎ 
โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่๑ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)   
 
 
 
 



  (๔) 
 
 
 
     ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอ านาจให๎บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให๎แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู๎รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น 

       (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข๎อ ๕  
       (๓) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ครบถ๎วน ถูกต๎อง
แล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒)ให๎ 
โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
   ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู๎ ยื่น
ข๎อเสนอโดยไมํต๎องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
      ๔.๒ ในการเสนอราคา ให๎เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได๎เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคา
ให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกัน ให๎ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ทั้งปวง
ไว๎แล๎ว  

 ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา...........๑๒๐.....วัน ตั้งแตํวันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
     ๔.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน .... -........วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ๎าง หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก รพ.ฯ ให๎เริ่มท างาน 
     ๔.๔ กํอนเสนอราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอน ที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๒๗ ก.พ.๖๑  ระหวํางเวลา.....๐๘.๓๐........น. ถึง..........๑๖.๓๐..........น. และเวลาใน
การเสนอราคาให๎ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
 เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอ และ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 



 
  (๕) 
 
 
 
 ๔.๖ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให๎แกํ รพ.ฯ ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข๎อ  ๑.๕ (๑) หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่น
ข๎อเสนอ 
 หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วํา กํอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข๎อเสนอ มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ และ รพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู๎
ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการ
กระท าดังกลําว และได๎ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของ รพ.ฯ 
 
 ๔.๘ ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติดังนี้ 
            (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
             (๒) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ๎ามี) รวม
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
      (๓) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
      (๔) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎ 
       (๕) ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช๎ส าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดจ๎าง เกินกวํา  
๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท) 
 ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ จ านวน ........-.............
บาท    (..........................-...............................) 
 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจําย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็คหรือด
ราฟท์นั้น ช าระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันที่ยื่นข๎อเสนอ หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันท าการ 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
  (๖) 
 
 
   
 ๕.๒ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศ
ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  กรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต๎อง
สํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎ รพ.ฯ ตรวจสอบความถูกต๎องในวันที่  ระหวํางเวลา   น. ถึง  
   น.   
  กรณีท่ีผู๎ยื่นข๎อเสนอยื่นข๎อเสนอในรูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให๎ระบุชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้  
 (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อกิจการรํวมค๎าดังกลําว
เป็น 
ผู๎ยื่นข๎อเสนอ 
 (๒) กรณีที่กิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เข๎ารํวมค๎า รายที่
สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎เป็นผู๎เข๎ายื่นข๎อเสนอกับหนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อนี้ รพ.ฯ จะคืนให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอหรือผู๎ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ รพ.ฯได๎พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู๎ชนะการประกวดราคาเรียบร๎อยแล๎ว 
เว๎นแตํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได๎คะแนนรวมสูงสุดไมํเกิน ๓ ราย ให๎คืนได๎ตํอเมื่อ
ได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมํวําในกรณีใดๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯ จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์       หลักเกณฑ์ราคา       
       ๖.๒ การพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ  
      (ก) กรณีใช๎หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ รพ.ฯ จะพิจาณา
จาก   ราคารวม    
 



    (๗) 
 
 
 
   (ข) กรณีการใช๎หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่น
ข๎อเสนอ รพ.ฯ จะพิจารณาโดยให๎คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

          (๑) ราคาที่ยื่นข๎อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเทํากับร๎อยละ......................................... 
          (๒) ............................................ก าหนดน้ าหนักเทํากับร๎อยละ......................................... 
          (๓) ............................................ก าหนดน้ าหนักเทํากับร๎อยละ........................................ 
          (๔) ............................................ก าหนดน้ าหนักเทํากับร๎อยละ......................................... 
          (๕) ............................................ก าหนดน้ าหนักเทํากับร๎อยละ......................................... 
          โดยก าหนดให๎น้ าหนักรวมทั้งหมดเทํากับร๎อยละ ๑๐๐ 

     ๖.๓ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎อง ตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข๎อเสนอไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ๎างไมํครบถ๎วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ รพ.ฯ ก าหนดไว๎ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
สํวนที่มิใชํสาระส าคัญและความแตกตํางนั้น ไมํมีผลท าให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน๎อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผํอนปรนการตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น 
 
     ๖.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  ใน
กรณีดังตํอไปนี้ 
  (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู๎รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ฯ 
  (๒) ไมํกรอกชื่อผู๎ ยื่นข๎อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน 
     ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ รพ.ฯ มีสิทธิให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริงเพ่ิมเติมได๎รพ.ฯ 
มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ ไมํรับราคา หรือไมํท าสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําว ไมํเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
 ๖.๖ รพ.ฯ ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ รพ.ฯ เป็นเด็ดขาด ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรี ยกร๎องคําใช๎จําย 
หรือคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้ง รพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎ยื่น
ข๎อเสนอเป็น 
 



  (๘) 
 
 
 
ผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได๎วําการยื่นข๎อเสนอ
กระท าการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่น
ข๎อเสนอแทน เป็นต๎น 
 ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดร าคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ รพ.ฯ จะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎ รพ.
ฯ มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอหรือไมํรับราคาของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิ
เรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ จาก รพ.ฯ 
 ๖.๗ กํอนลงนามในสัญญา รพ.ฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หาก
ปรากฏวํามีการกระท าที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได๎รับการคัดเ ลือก มี
ผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 
 ๗. การท าสัญญาจ้าง 

 ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ 
๑.๓ หรือท าข๎อตกลงเป็นหนังสือกับ รพ.ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕  ของราคาคําจ๎างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ ให๎ รพ.ฯ ยึดถือไว๎
ในขณะท าสัญญาโดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 

     ๗.๑ เงินสด 
     ๗.๒ เช็คที่หรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํ รพ.ฯ ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ ที่ใช๎เช็ค 

หรือ ดราฟท์นั้น ช าระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันท าสัญญา หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันท าการ 
     ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยํางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
      ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยําง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒)    
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 
                     หลักประกันนี้จะไมํคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย ตามอัตราสํวนของงานจ๎างซึ่ง รพ.ฯ ได๎รับมอบไว๎
แล๎ว 
 



 
  (๙) 
 
 
 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       ๘.๑ (ส าหรับการจ๎างที่จํายคําจ๎างให๎ผู๎รับจ๎างครั้งเดียว) 
     รพ.ฯ จะจํายคําจ๎างซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคําใช๎จํายทั้ง
ปวงแล๎ว ให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานถูกต๎องและครบถ๎วน
ตามสัญญาจ๎างหรือข๎อตกลง และ รพ.ฯ ได๎ตรวจรับมอบงานจ๎างเรียบร๎อยแล๎ว 
 ๘.๒ (ส าหรับการจ้างท่ีจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด) 
     รพ.ฯ จะจํายคําจ๎างซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคําใช๎จํายทั้ง
ปวงด๎วยแล๎ว ให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎าง โดยแบ่งเป็นรายเดือน จ านวน ๖ งวด 

     งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ .............  ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงาน 
...........................ให๎แล๎วเสร็จภายใน .................วัน 

 งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ .............  ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงาน ...........................ให๎แล๎วเสร็จภายใน .................วัน 

   ....................................ฯลฯ..................................... 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร๎อยละ..................ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎
ปฏิบัติงานทั้งหมดให๎แล๎วเสร็จเรียบร๎อยตามสัญญาหรือข๎อตกลงจ๎างเป็นหนังสือ และ รพ.ฯ ได๎ตรวจรับมอบ
งานจ๎างเรียบร๎อยแล๎ว  
 ๙. อัตราค่าปรับ 
                   คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข๎อตกลงจ๎าง
เป็นหนังสือ จะก าหนด ดังนี้ 
  ๙.๑ กรณีที่ผู๎รับจ๎างน างานที่รับจ๎าง ไปจ๎างชํวงให๎ผู๎อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไมํได๎รับอนุญาต
จาก รพ.ฯ จะก าหนดคําปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกลําวเป็นจ านวนร๎อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ๎างชํวงนั้น 
  ๙.๒ กรณีท่ีผู๎รับจ๎างปฏิบัติผิดสัญญาจ๎างนอกเหนือจากข๎อ ๙.๑ จะก าหนดคําปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ของราคาคําจ๎าง 
            ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได๎ท าสัญญาจ๎างตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือท า
ข๎อตกลงจ๎างเป็นหนังสือ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา        ปี          เดือน นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได๎รับมอบงาน โดยต๎องรีบจัดการซํอมแซม
แก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน         วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 
            ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู๎ยื่นข๎อเสนอมีสิทธิขอรับเงินลํวงหน๎า ในอัตราไมํเกินร๎อยละ...-......ของราคาคําจ๎างทั้งหมด 
แตํทั้งนี้จะต๎องสํงมอบหลักประกันเงินลํวงหน๎า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๓) ให๎แกํ รพ.ฯ กํอนการรับเงินลํวงหน๎านั้น 

 
 



  (๑๐) 
 
 
 

          ๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
                  ๑๒.๑ เงินคําจ๎างส าหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจาก เงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ฯ 
     ๑๒.๒ เมื่อ รพ.ฯได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใด ให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจาก
ตํางประเทศ และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ 
ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตาม
กฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

              (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํ เป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
                       (๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชํ
เรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทนวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

             (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 
          ๑๒.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่ง รพ.ฯ ได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงจ๎างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗  รพ.ฯ จะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอ่ืน (ถ๎ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
          ๑๒.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญาหรือข๎อตกลง
จ๎างเป็นหนังสือ ให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 ๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย๎ง
กัน ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ รพ.ฯ ค าวินิจฉัยดังกลําวให๎ถือเป็นที่สุด และผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํ
มีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๒.๖ รพ.ฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ๎างในกรณีตํอไปนี้ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎อง
คําเสียหายใดๆ จาก รพ.ฯ ไมํได๎ 
 (๑) รพ.ฯ ไมํได๎รับการจัดสรรเงินที่จะใช๎ในการจัดจ๎างหรือได๎รับจัดสรรแตํไมํเพียง
พอที่จะท าการจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไป 
 (๒) มีการกระท าที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดจ๎างหรือที่ได๎รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 
 



  (๑๑) 
 
 
 
 (๓) การท าการจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไป อาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ รพ.ฯ หรือกระทบ
ตํอประโยชน์สาธารณะ 
 (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวํางระยะเวลาการจ๎าง ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ ได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
       ๑๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 รพ.ฯ  สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญา ของผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการ
คัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข๎อเสนอหรือท าสัญญากับ รพ.ฯ  ไว๎ชั่วคราว 
    นาวาเอก สาวิตต์  อัมพรอารีกุล 
       (สาวิตต์  อัมพรอารีกุล) 
            หน.เจ๎าหน๎าที่ 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                                                



 
 
 

ใบเสนอราคาจ๎างด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เสนอ    รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล๎า พร. 
         ๑.ข๎าพเจ๎า    (ระบุชื่อบริษัท ห๎าง ร๎าน)                      ส านักงานใหญํตั้งอยูํ
เลขที ่             ถนน                                       ต าบล/แขวง                                      
อ าเภอ/เขต    จังหวัด        โทรศัพท์                              
โดย     ผู๎ลงนามข๎างท๎ายนี้ (ในกรณีผู๎รับจ๎างเป็นบุคคลธรรมดาให๎ใช๎ข๎อความวํา 
ข๎าพเจ๎า...............................................................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)................................. ..............อยูํ
บ๎านเลขที่                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถนน. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต าบล/แขวง
...................................................................................อ าเภอ/เขต................................. ............จังหวัด
............................................................ผู๎ถือบตัรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่................................โทรศัพท์...............................................โดย............................. .........................ได๎
พิจารณา 
เงื่อนไขตํางๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ๎ามี) เลขท่ี         
โดยตลอดและยอมรับข๎อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล๎ว รวมทั้งรับรองวํา ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎มีคุณสมบัติครบถ๎วนตามที่
ก าหนดและไมํเป็นผู๎ทิ้งงานของหนํวยงานของรัฐ 

๒. ข๎าพเจ๎าขอเสนอที่จะท างานจ๎าง    ตามข๎อก าหนดเงื่อนไขรายละเอียดแหํง
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได๎ระบุไว๎ในใบเสนอราคานี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  
               บาท    (.......................................) ซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
คําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
          ๓. ข๎าพเจ๎าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา............................วัน ตั้งแตํวันยื่นข๎อเสนอ และ รพ.ฯ 
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได๎กํอนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกลําว หรือระยะเวลาที่ได๎ยืดออกไป ตาม
เหตุผลอันสมควรที่ รพ.ฯ ร๎องขอ 

๔. ข๎าพเจ๎ารับรองวําจะสํงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว๎ 
          ๕. ในกรณีที่ข๎าพเจ๎าได๎รับการพิจารณาให๎เป็นผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข๎าพเจ๎ารับรองที่
จะ 
             ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ๎าง แนบท๎ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่
ส านักงานอัยการสูงสุดได๎แก๎ไขเพ่ิมเติมแล๎ว กับ รพ.ฯ ภายใน...................วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับหนังสือให๎ไป
ท าสัญญา 
             ๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว๎ในข๎อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให๎แกํ รพ.ฯ  ขณะที่ได๎ลงนามในสัญญา เป็นจ านวนร๎อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได๎ระบุไว๎ 
ในใบเสนอราคานี้ เพ่ือเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต๎องและครบถ๎วน 

หากข๎าพเจ๎าไมํปฏิบัติให๎ครบถ๎วนตามที่ระบุไว๎ในข๎อ ๕.๑ และ/หรือข๎อ ๕.๒ ดังกลําวข๎างต๎น  
ข๎าพเจ๎ายอมชดใช๎คําเสียหายใดๆ ที่อาจมีแกํ รพ.ฯ และ รพ.ฯ  มีสิทธิจะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืนเป็นผู๎ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ หรือ รพ.ฯ อาจด าเนินการจัดจ๎างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหมํก็ได๎  

 
 



 
 
 
 

         ๖. ข๎าพเจ๎ายอมรับวํา รพ.ฯ ไมํมีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไมํต๎อง
รับผิดชอบในคําใช๎จํายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข๎าพเจ๎าได๎เข๎ายื่นข๎อเสนอครั้งนี้ 

           ๗. เพ่ือเป็นประกันในการปฏิบัติโดยถูกต๎อง ตามที่ได๎ท าความเข๎าใจและผูกพันแหํงค าเสนอนี้ ข๎าพเจ๎า
ขอมอบ                            เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจ านวนเงิน       
บาท (                                         )     มาพร๎อมนี้ 

         ๘. ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตํางๆ ที่ได๎ยื่นพร๎อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล๎วและเข๎าใจดีวํา รพ.ฯ ไมํต๎องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหลํน     
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได๎ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ๎อฉล หรือการสมรู๎รํวมคิดกัน 
โดยไมํชอบด๎วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห๎างหุ๎นสํวน บริษัทใดๆ ที่ได๎ยื่น
ข๎อเสนอ ในคราวเดียวกัน 

เสนอมา ณ วันที่  เดือน  พ.ศ.     
ลงชื่อ...................................................................... 

(........................................................) 
ต าแหนํง................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

     ๑.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
        (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
  - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
                ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํน 
                 - บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ                         
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํน 
  - ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)  
       ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
                       มีผู๎มีอ านาจควบคุม                             
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํน 
 
        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํน
 - ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ                            
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ                        
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
   บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ (ถ๎ามี)    
                   ไมํมีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
                   มีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
                - ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)                              
   ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
   มีผู๎มีอ านาจควบคุม   
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
 
 
 
 
 
 



 
 
  ๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
          (ก)   บุคคลธรรมดา 
                     - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น  
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
         (ข)   คณะบุคคล 
 - ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน        
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน    
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
      ๓. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 - ส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า                        
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น                                            
  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                - บุคคลสัญชาติไทย 
                  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
 - บุคคลที่มิใชํสัญชาติไทย 
                  ส าเนาหนังสือเดินทาง                                   
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  
         (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล       
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  
  บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ                             
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  
  ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)  
       ไมํมีผู๎ควบคุม 
       มีผู๎มีควบคุม                              
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  
 - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  
   ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ                               
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์......... .....................จ านวน...........................แผํน  
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ                   
               ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น  



 
 
 
 
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)           
                    ไมํมีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
                    มีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ 
               ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน................... ........แผํน 
 ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี)  
                   ไมํมีผู๎มีอ านาจควบคุม 
    มีผู๎มีอ านาจควบคุม   
 ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน...........................แผํ น 
 ๔. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน............................. ........แผํน 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน.....................................แผํ น 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน.....................................แผํน 
                                               
               ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา เอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎ายื่น พร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอราคา 
                                                                      (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

        บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน.....................................แผํน                                                  
 ๒. หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอ านาจให๎บุคคลอ่ืนลง
นาม          ในใบเสนอราคาแทน     
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน............................. ........แผํน 
 ๓. หลักประกันการเสนอราคา  
         ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์................ ..............จ านวน.....................................แผํน  
 ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หนํวยงานของรัฐก าหนด ให๎จัดสํงภายหลังวันเสนอ
ราคา เพื่อใช๎ประกอบการพิจารณา (ถ๎ามี) ดังนี้ 
 ๔.๑.........................................................................................................................................................
. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน............................. ........แผํน 
 ๔.๒............................................................................................................................................ .............
. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน.................... .................แผํน 
 ๕.  อ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
     
 ๕.๑............................................................................................................................. ............................
.. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน.....................................แผํน 
      ๕.๒........................................................................................................................... . ............................ 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน............................. ........แผํน 
     
 ๕.๓............................................................................................................. ............................................
. 
ไฟล์ข๎อมูล.......................................... ขนาดไฟล์..............................จ านวน............................. ........แผํน 

 
            ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําเอกสารหลักฐานที่ข๎าพเจ๎าได๎ยื่นมา พร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต๎องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
                                                           ลงชื่อ.............................................................ผู๎เสนอราคา 

                                                  (...........................................................) 



 
  



 

 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

กรมแพทย์ทหารเรือ 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์

ทหารเรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมือง และอาคารโดยรอบ                                                 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกลา้ กรมแพทย์ทหารเรือ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          
 
                โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ๎าง
เหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนที่ภายในอาคาร ๑๐๐ ปี กิจการกรมแพทย์ทหารเรือ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา อาคารเทียมเชิดบุญเมือง และอาคารโดยรอบ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ราคากลางของงานจ๎างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล๎าน
สามแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) รวมภาษีมูลคําเพ่ิม 
 ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
 ๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
 ๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎ เป็นผู๎ทิ้งงาน
ของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็น
หุ๎นสํวนผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลําว 
 ๘. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 



  -๒- 
 
 
 
 ๑๐. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง 
 ๑๑. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด   
 ๑๒. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๓. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํ
การจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาท คูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๑๔. ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัท กรม
พัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ และมีผลงานด๎านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผํานการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The 
Joint Commission International Accreditation) อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือทั้งสามอยําง ในวงเงินไมํต่ ากวํา 
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล๎านบาทถ๎วน) ตํอสัญญา และเป็นผลงานที่ดี ย๎อนหลังไมํเกิน ๓ ปี นับจากวันที่สํง
มอบผลงานแล๎วเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาหนังสือ
สัญญาจ๎างจากหนํวยงานนั้น ๆ ไมํน๎อยกวํา ๑  สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นเสนอราคา พร๎อมทั้งน าต๎นฉบับ
ตัวจริงมาแสดงประกอบตํอคณะกรรมการในวันท าสัญญา 
  ๑๕. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องแสดงหลักฐานการผํานการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมขององค์กรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะสิ่งแวดล๎อมภายในองค์กร และเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 และได๎ผํานการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
ในการด าเนินงานการบริการอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล ISO9001:2015 โดย
ต๎องแสดงในวันยื่นข๎อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่   ๒๗ ก.พ.๖๑    ระหวํางเวลา.......๐๘.๓๐..........น. ถึง........ ๑๖.๓๐ .............น. 
 ผู๎สนใจสามารถขอรับเอกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ได๎ตั้งแตํวันที่ประกาศจนถึงกํอนวันเสนอราคา  
 ผู๎สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ     -     บาท 
(   ) ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ และช าระเงินผํานทาง
ธนาคาร ตั้งแตํวันที่....................... ถึงวันที่....................โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ได๎ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วจนถึงกํอนวันเสนอราคา 
 
 
 
 



  -๓- 
 
 
 
 ผู๎ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด๎ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.pinklao.go.th ห รื อ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๗๕ ๒๘๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
 ผู๎สนใจต๎องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง รพ.ฯ ผํานทางอีเมล์ wanchai73@gmail.com หรือชํองทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ภายในวันที่ -  โดย รพ.ฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลําวผํานทางเว็บไซต์ www.pinklao.go.th 
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่  ..........-.........................................  
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                                  พลเรือตรี วิชัย  มนัสศิริวิทยา 
                                    (วิชัย  มนัสศิริวิทยา) 
         ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล๎า 
           กรมแพทย์ทหารเรือ 
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