
ประกาศโรงพยาบาลสันปาตอง

เร่ือง ประกวดราคาจางจางเหมาเอกชนบริการทําความสะอาด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 โรงพยาบาลสันปาตอง มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางเหมาเอกชนบริการทําความสะอาด

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๓,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาล

สันปาตอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.sanpatonghospital.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๙๓

๑๗๐๒ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายวิรัช กลิ่นบัวแยม)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสันปาตอง

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๑๔/๒๕๖๒

การจางจางเหมาเอกชนบริการทําความสะอาด

ตามประกาศ โรงพยาบาลสันปาตอง

ลงวันที่  ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

                  โรงพยาบาลสันปาตอง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงพยาบาล" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางเหมา

เอกชนบริการทําความสะอาด ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โรงพยาบาลสันปาตอง โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาล

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKjBJwiBt6%2BaZI9BtLWChTiSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๒.๑)   ตารางแสดงระยะเวลาในการทําความสะอาดใหญ (จํานวน ๔ ครั้ง)



                                           (๒.๒)   ตารางแสดงระยะเวลาในการทําความสะอาดประจําเดือน

                                           (๒.๓)   รายการวัสดุอุปกรณที่ใชประจําปและประจําเดือน

                                           (๒.๔)   ตารางแสดงปริมาณงานและเงิน ประจําปและประจําเดือน

                                           (๒.๕)   ตารางแสดงปริมาณงานและเงิน ในการทําความสะอาดใหญ (จํานวน ๔

คร้ัง)

                                   (๓)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก โรงพยาบาล ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกโรงพยาบาลผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส



                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และโรงพยาบาลจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแตโรงพยาบาลจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงพยาบาล

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงพยาบาลจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงพยาบาล จะพิจารณา

จาก ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีโรงพยาบาลกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     โรงพยาบาลสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด



ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงพยาบาล มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได โรง

พยาบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูก

ตอง

                          ๕.๖     โรงพยาบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงพยาบาลเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ

มิได รวมท้ังโรงพยาบาลจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา

จะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรง

พยาบาล จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงพยาบาล มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือ

ไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากโรง

พยาบาล

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาโรงพยาบาล อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอ

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับโรงพยาบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหโรงพยาบาลยึดถือไวใน

ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกโรงพยาบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด



                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งโรงพยาบาล ไดรับมอบไว

แลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          โรงพยาบาลจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนมิถุนยน ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําความ

สะอาดประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด



ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และโรงพยาบาล ไดตรวจ

รับมอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

โรงพยาบาล จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันท่ีโรงพยาบาลไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง

เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลสันปาตอง

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงพยาบาลไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน

บํารุงโรงพยาบาลสันปาตอง แลวเทาน้ัน

                          ๑๐.๒   เมื่อโรงพยาบาลไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งโรงพยาบาลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา

ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงพยาบาลจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ

คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู

ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ



                          ๑๐.๔   โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงพยาบาล คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   โรงพยาบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากโรงพยาบาลไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางคร้ังน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงพยาบาล หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          โรงพยาบาล สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับโรงพยาบาล ไวชั่วคราว
 

โรงพยาบาลสันปาตอง

 ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒



รายละเอียดงานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลสันป่าตอง 
สถานที่ปฏิบัติงานและจ านวนพนักงานท าความสะอาด 

หน่วยงาน 
จ านวน

พนักงานวัน
จันทร์-ศุกร์ 

จ านวนพนักงานวัน
เสาร์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

 จ านวน
พนักงานวัน

อาทิตย์ 

1. อาคารผู้ป่วยนอก  ประกอบด้วย       

  
-คลินิคเรารักสุขภาพ 
-ห้องประชุมอัญชัน 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

  -ห้องจ่ายยา 2 

  

-ห้องท างานศูนย์พัฒนาคุณภาพ 
-ห้องหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
-ห้องข้อมูลข่าวสาร 
-ห้องคอมพิวเตอร์  
-ห้องประชุมกาสะลอง 

  -ห้องน้ า 3  ห้อง 

  -ห้องเก็บเงิน 2 

  -งานตรวจมะเร็งปากมดลูก (VIA) 

  -งานกายภาพบ าบัด 

  -ห้องเอ็กซเรย์ 

 
-ห้องน้ า 5 ห้อง   

  
 

  

  -งานประกันสังคมและประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  
-งานสุขภาพจิต 
-ห้องกิจกรรมบ าบัด 

  
-งานแพทย์แผนไทย 
-ศาลพระภูมิ,เจ้าที่ 

  -ห้องน้ า 8 ห้อง 

  -คลินิคโรคไม่ติดต่อ 

  -งานไตเทียม 1 

  -ห้องน้ า  6  ห้อง 

2. อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ        

  
-ห้องฉุกเฉิน  
-ห้องเอ็กซเรย์ 1 1 1 

  -ห้องน้ า  6 ห้อง 
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หน่วยงาน 
จ านวน

พนักงานวัน
จันทร์-ศุกร์ 

จ านวนพนักงานวัน
เสาร์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

 จ านวน
พนักงานวัน

อาทิตย์ 

  

-OPD  
-ห้องบัตรทะเบียน  
-ห้องจ่ายยา  
-ห้องท าแผล 
-ห้องเก็บเงิน 
-ห้องฉีดยา 
-ห้องตรวจอัลตราซาวน์ 
-ห้องพักแพทย์ 
-ลิฟท์ 

4 2 2 

  -ห้องน้ า  11 ห้อง 

  
-ห้องทันตกรรม 
-คลินิคส่งเสริมสุขภาพ 

2 2 2 

  -ห้องน้ า 3 ห้อง 

  -ห้องผู้ป่วยวิกฤติ 

  -ห้องน้ า 4 ห้อง 

  
-งานพยาธิวิทยา 
-คลินิคหู คอ จมูก 

  -ห้องน้ า 4 ห้อง 

  -ชั้น 3 ทั้งหมด (ห้องผ่าตัด+ห้องท างาน) 
1 0 0 

  -ห้องน้ า 5 ห้อง 

3. อาคารผู้ป่วยใน  1 (อายุรกรรมชาย)  
2 2 2 

  -ห้องน้ า 13 ห้อง 

4. อาคารผู้ป่วยใน  2   (ศัลยกรรม) 
2 2 2 

  -ห้องน้ า 13 ห้อง 

5. อาคารผู้ป่วยใน  3  ชั้น 1 (เด็ก) 
2 2 2 

  -ห้องน้ า 17 ห้อง 

6. อาคารผู้ป่วยใน  3  ชั้น 2 , อาคารรวมใจ 
1 0 0 

  
-ห้องน้ า 5 ห้อง 
-ห้องน้ าอาคารรวมใจ 6 ห้อง  

7. อาคารผู้ป่วยใน  4  ชั้น 1 (อายุกรรมหญิง) 
2 2 2 

  
-ห้องน้ า 11 ห้อง 
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หน่วยงาน 
จ านวน

พนักงานวัน
จันทร์-ศุกร์ 

จ านวนพนักงานวัน
เสาร์ และวันหยุด

นักขัตฤกษ์ 

 จ านวน
พนักงานวัน

อาทิตย์ 

8. อาคารผู้ป่วยใน  4  ชั้น 2  (ห้องคลอด) 
2 2 2 

   -ห้องน้ า 11 ห้อง 
9. -อาคารสุภัทโท (ห้องผู้ป่วยพิเศษ) 
    -ห้องประชุม 3 ห้อง,ห้องผู้อ านวยการ, 
      หอ้งสมุด,ห้องธุรการและการเงิน,ลิฟท์ 5 4 4 

  
 -ห้องน้ า 37 ห้อง , กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ ,ศาลา
เจ้าแม่กวนอิม 

10. –อาคารซัพพลาย 
    -อาคารซักฟอก 
    -โรงอาหาร 
    -อาคารพัสดุ 
    -ห้องท างานเจ้าหน้าทึ่คลังยา 
    -ศูนย์ยานพาหนะ 
   -ห้องตัดเย็บ 
    -ทางเชื่อม 
    -ห้องน้ าประจ าอาคารดังกล่าวทุกห้อง 
(สถานที่ดังกล่าว ท าทุกวัน ยกเว้น อาคารพัสดุ ห้อง
ท างานเจ้าหน้าที่คลังยาและห้องตัดเย็บ ท าเฉพาะ
จันทร์-ศุกร์)  

2 1 1 

จ านวนพนักงานท าความสะอาดทั้งหมด 30 22 20 

11.ผู้ควบคุมงาน 1 1 0 

รวมพนักงานทั้งหมด 31 23 20 
 

หมายเหตุ  พนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน ผู้ว่าจ้างสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความ 
เหมาะสมของภาระงานที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

ระยะเวลาที่จ้าง  12  เดือน  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
 

คุณลักษณะท่ัวไปของผู้รับจ้าง 
 1. ผู้รับจ้าง จะต้องจัดท าใบปริมาณวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ , แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
และประจ า 3 เดือน แนบมาพร้อมกับเอกสารประกวดราคาจ้าง ในวันยื่นซอง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการประกวดราคา 
 2. ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ท าความสะอาด ทุกชนิดให้มีความ
เพียงพอ ยกเว้นค่าน้ าและค่าไฟฟาา ซึ่งผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน รวมทั้งสถานที่เก็บ
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการท าความสะอาด ซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาให้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัด
กุญแจ และต้องรับผิดชอบจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุที่เก็บอย่างปลอดภัย ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบในกรณี
เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุสูญหาย  
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 3. ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อพร้อมประวัติ รูปถ่าย ของผู้ควบคุมงานและพนักงานท าความสะอาดทุก
คน ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนพนักงาน 
 4. การส่งมอบ ให้ส่งมอบงานทุกสิ้นเดือน โดยผู้รับจ้างต้องรายงานการท าความสะอาดประจ าวัน 
ประจ าสัปดาห์ ประจ าเดือน และการท าความสะอาดใหญ่ จ านวน 4 ครั้ง พร้อมส าเนาสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของ
พนักงาน และรับรองส าเนาถูกต้อง 
 5. ผู้รับจ้างต้องท าประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคน ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ
จะต้องแสดงส าเนาเอกสารการท าประกันสังคมของลูกจ้างให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 30 วนั (นับจากวันท าสัญญา) 
 6. ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐานการส่งเงินประกันสังคม เป็นส าเนาใบเสร็จรับเงินพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ต่อผู้ว่าจ้างทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง  
 7. ในกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนพนักงานปฏิบัติงานประจ าของแต่ละหน่วยงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัด
พนักงานทดแทน โดยพนักงานที่ส่งมาแทน ต้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม 
ที่ก าหนด 
 8. ผู้รับจ้างต้องควบคุมความประพฤติ กริยามารยาทของพนักงานท าความสะอาด ให้สุภาพ
เรียบร้อย และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าพนักงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง ประพฤติไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่น่า
ไว้วางใจ หรือปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจ ผู้รับจ้าง ต้องเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาดทันที นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง 
  9. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกรณีพนักงานท าเครื่องมือ เครื่องใช้  หรืออุปกรณ์ต่างๆ  ของ
ผู้ว่าจ้างเสียหาย  เต็มจ านวน 
 10. ผู้รับจ้างต้องจัดการอบรมพนักงาน ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติของผู้ว่าจ้าง และทักษะเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

คุณสมบัติของพนักงาน 
 1. พนักงานท าความสะอาด   
  -  เพศชาย หรือหญิง อายุไม่ต่ ากว่า 20 และไม่เกิน 60 ปี  
  -  มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าประถมศึกษา ปีที่ 4 (ป.4) หรอืมีประสบการณ์ในการ 
   ท าความสะอาด ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  -  พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท าความสะอาดเป็นอย่างดี 
 -  มีความประพฤติดี มนุษย์สัมพันธ์ดี 
 -  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ 
 -  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ  
                                 ไม่ติดสารเสพติด 
 -  ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะการกระท าผิดร้ายแรง เช่น การลักขโมย ชู้สาว 
 -  ไม่เคยมีประวัติต้องคดีทางแพ่งและคดีอาญา 
 -  ต้องซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง 
 2. ผู้ควบคุมงาน 
 - เพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี 
 - ต้องมีความรู้ ความสามารถในการท าความสะอาดมาอย่างดี มีประสบการณ์ใน 
                             การท างานไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหนังสือรับรองประสบการณ์ 
 - มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า 
 - ต้องซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง 
 - มีความรู้ ความสามารถในการควบคุมงานและประสานงาน และมีความช านาญใน 
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    การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถในการดูแลความ 
                             สะอาดเป็นอย่างดี 
  

วัน/เวลา ปฏิบัติงาน 
 จัดพนักงานท าความสะอาดปฏิบัติงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ต้องจัดพนักงานให้เท่าที่ก าหนดทุกวัน  
 พนักงานต้องปฏิบัติงานทุกอาคาร ตั้งแต่เวลา 06.30 – 15.30 น. ยกเว้นอาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุ มีพนักงาน 1 คน ปฏิบัติงานเวลา 09.00 – 18.00 น.  

 

ระเบียบข้อปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน 
 1. ให้ปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างตรงต่อเวลาทั้งมาและกลับ และลงเวลา
ปฏิบัติงานในสมุดและสแกนนิ้วมือทุกครั้ง 
 2. การออกไปนอกพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต้องแจ้งหัวหน้าฝ่าย/งาน หรือเจ้าหน้าที่พัสดุทราบก่อน
ทุกครั้ง 
 3. การเบิกวัสดุ อุปกรณ์ และน้ ายาในการท าความสะอาด ต้องมีความเพียงพอต่อการใช้งาน 
หากผู้รับจ้างไม่มีให้เบิก ต้องรายงานให้หัวหน้าฝ่าย/งาน หรือเจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
ทุกครั้ง 
 4. ต้องให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ ทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้มารับบริการ 
 5. ไม่ส่งเสียงดัง เอะอะ ไม่เล่นการพนัน ไม่เสพของมึนเมา ไม่น าบุคคลภายนอกเข้ามาในพ้ืนที่
ขณะปฏิบัติงาน 
 6. ไม่น าเรื่องราวของผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ ไปเปิดเผย ไม่ชวนผู้ป่วย,ญาติสนทนาจนเกินความ
เหมาะสม 
 7. ต้องสวมแบบฟอร์ม (เสื้อ , เอี๊ยม) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดให้มีชื่อผู้ว่าจ้างติดอยู่ 
และพนักงานทุกคนต้องติดบัตรชื่อพร้อมรูปถ่าย ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ตลอดเวลาท างาน 
 8. ห้ามน าขยะ Recycle ของโรงพยาบาลไปขายเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง มิฉะนั้นจะถือว่าเป็น
การขโมยทรัพย์สินของทางราชการ และจะด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  
  9. หลังจากการใช้อุปกรณ์การท าความสะอาด ให้น าไปซักและตากไว้ในจุดที่โรงพยาบาลก าหนด 
 10. ห้ามน าสินค้าเข้ามาขายในโรงพยาบาล 
 11. เดือนตุลาคม 2562 ให้พนักงานตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน และหากมีพนักงานใหม่เพ่ิม
หรือทดแทน ให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทันที และน าผลการตรวจสุขภาพให้งานพัสดุเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 12. ปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปาองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
โดยเคร่งครัด โดยก่อนปฏิบัติงาน ผู้ว่าจ้างจะให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน 
ระเบียบข้อปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน 
 1. ให้ปฏิบัติงานอย่างตรงต่อเวลาทั้งมาและกลับ และลงเวลาปฏิบัติงานในสมุดและสแกนนิ้วมือ
ทุกครั้ง 
 2. การออกไปนอกพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบก่อนทุกครั้ง 
 3. ตัดสินใจ แก้ปัญหาการท างานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ว่าจ้าง โดยไม่เป็นภาระของ 
ผู้ว่าจ้าง 
 4. เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง 
 5. ตรวจสอบจ านวนพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30 น. หากตรวจสอบพบว่า 
มีพนักงานประจ าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ขาด (กรณีท่ีไม่ได้ลาล่วงหน้า) ให้จัดพนักงานมาทดแทนทันที หากไม่
สามารถมาปฏิบัติงานตามเวลาที่ก าหนดได้ อนุญาตให้ได้ไม่เกินเวลา 08.00 น. และต้องปฏิบัติงานให้ครบ 9 
ชั่วโมง 
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 6. ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการปาองกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 7. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่าย/งาน หรือเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
 8. ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ทุกอาคาร เพ่ือดูแล ควบคุมการท างานของพนักงาน หากเป็นพนักงานใหม่
ต้องมีการสอนงานอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์แรกของการท างาน 
 9. รวบรวมใบตรวจรับงานจากพ้ืนที่ของหน่วยงาน ส่งให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือ
ตรวจสอบ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
รายละเอียดพื้นที่อาคารต่างๆ 

 1. อาคารผู้ป่วยนอก  2  ชั้น       มีพ้ืนที่ประมาณ  3,200  ตารางเมตร 
 2. อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 3 ชั้น      มีพ้ืนที่ประมาณ  6,150  ตารางเมตร 
 3. อาคารผู้ป่วยใน  1          มีพ้ืนที่ประมาณ     700  ตารางเมตร 

 4. อาคารผู้ป่วยใน  2         มีพ้ืนที่ประมาณ     700  ตารางเมตร 
 5. อาคารผู้ป่วยใน  3          มีพ้ืนที่ประมาณ  4,200  ตารางเมตร 
 6. อาคารผู้ป่วยใน  4          มีพ้ืนที่ประมาณ  1,800  ตารางเมตร 
 7. อาคารสุภัทโท         มีพ้ืนที่ประมาณ  2,740  ตารางเมตร 
 8. อาคารรวมใจ     มีพ้ืนที่ประมาณ    950   ตารางเมตร 
 9. ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร       มีพ้ืนที่ประมาณ   1,500  ตารางเมตร 
        10. อาคารซัพพลาย,อาคารพัสดุ,โรงครัว,งานซักฟอก มีพ้ืนที่ประมาณ   1,000  ตารางเมตร 
              ศูนย์ยานพาหนะ,ห้องท างานเจ้าหน้าที่งานคลัง,ห้องตัดเย็บ 

                รวมพ้ืนที่ทั้งหมด                  22,940  ตารางเมตร 
รายการท าความสะอาดประจ าวัน 

- กวาดพื้น  ถูพ้ืน  ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายาดันฝุ่น ให้เงางามอยู่เสมอ  
- เทและท าความสะอาดตะกร้าใส่ผง และล้างถังรองรับผง 
- ท าความสะอาดกระจก  ขอบกระจก  ขอบประตูและบานประตู  หน้าต่างทุกบาน  บาน

เกล็ด  และฝาผนัง และลบรอยเปื้อนตามขอบประตูหน้าต่างและสวิทซ์ไฟ 
- ท าความสะอาดลิฟท์ 
- ท าความสะอาดโต๊ะ  เก้าอ้ี  ทุกชนิด รวมทั้งโต๊ะรับแขก และโซฟา 
- ท าความสะอาดโทรศัพท์ที่วางบนโต๊ะทุกเครื่อง เช็ดที่พูดและหูฟัง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
- ท าความสะอาดโคมไฟบนโต๊ะ (ถ้ามี) 
- เช็ดและท าความสะอาดขั้นบันได  ตลอดจนราวบันไดขึ้น-ลงส านักงาน  ระเบียง  ทางเชื่อม 

เช็ดท าความสะอาดลูกกรงบันไดขึ้นส านักงาน 
- ท าความสะอาดกระถางต้นไม้  ใบไม้  และรดน้ าต้นไม้ ไม้ประดับ  ในอาคารและทางเชื่อม 
- ท าความสะอาด เทน้ าและถาดรองรับน้ าจากเครื่องท าน้ าเย็น พร้อมทั้งเช็ดหรือปัดฝุ่นเครื่อง

ท าความเย็นและขวดน้ า 
- ท าความสะอาดชั้นวางหนังสือ ขาโต๊ะ ขาเก้าอ้ี หลังโซฟา และหลังตู้เก็บเอกสาร บอร์ดติด

ประกาศ 
- ท าความสะอาดฝาา เพดาน ปัดหยากไย่ในที่ต่างๆ 
- เช็ดฝุ่นตามกรอบรูป ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในส านักงาน 
- ท าความสะอาดฝาผนัง เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนังด้วยน้ ายา 
- ท าความสะอาดห้องโถงและท่ีนั่งพักและแผ่นปาายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ 
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- เก็บขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ทั้งที่เป็นขยะปกติ  และขยะติดเชื้อในและนอกอาคาร  เพ่ือ
น าไปเผาที่เตาเผาขยะทุกวัน อย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง  พร้อมทั้งท าความสะอาดภาชนะที่
ใส่ขยะด้วย 

- แยกขยะให้ถูกต้องตามชนิดของขยะ 
- ท าความสะอาดถังขยะในและนอกอาคารและทางเชื่อม 
- น ารกไปทิ้งที่บ่อก าจัดน้ าเสีย (ห้องคลอด  อาคารผู้ป่วยใน 4) 
- เช็ดถูท าความสะอาดห้องผู้ป่วยห้องธรรมดาและห้องพิเศษ  อย่างน้อย วันละ  1  ครั้ง  

และทุกครั้งเมื่อสกปรก 
- ท าความสะอาด  ปัดกวาดเช็ดถูพ้ืนห้อง  ทางเดิน  เมื่อพ้ืนสกปรกจากสิ่งปนเปื้อน  เช่น  

อุจจาระ  ปัสสาวะ เศษอาหาร  ทุกครั้งที่มีการปนเปื้อน 
- คราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ ของห้องน้ าด้วยน้ ายาแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับวัสดุ 
- รายงานสิ่งของช ารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยด่วน  เช่น  กระจกแตก  อ่างล้างหน้าช ารุด  และ

สิ่งอื่นๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปัด เก็บให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ 
- เช็ดเก้าอ้ีรอตรวจ  เก้าอ้ีญาติ  และจัดเรียงให้เป็นระเบียบ 
- เก็บรวบรวมถุงน้ าเกลือ ขวดยา  กระดาษเศษ และกล่องกระดาษ น าไปไว้ในที่จัดเก็บ 
- ท าความสะอาดมู่ลี่  ม่านปรับแสงและแผ่นปาายแสดงชื่อหน่วยงานต่างๆ จ านวน 2 ครัง้ 

และเม่ือสกปรก 
- ท าความสะอาดห้องน้ า  พ้ืนห้องน้ า  และเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมทั้งดับกลิ่น ดูแลใส่กระดาษ

ช าระ  สบู่เหลวล้างมือในห้องน้ าไม่ให้ขาด  เช็ดรอยคราบสกปรกตามขอบประตูต่างๆ  ของ
ห้องน้ า ท าความสะอาดห้องน้ าผู้ป่วยทุกแผนก อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เวลา 07.00 น. 
12.00 น. และ 15.00 น. หรือเมื่อสกปรก 

- ท าความสะอาดห้องน้ าของเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
- ท าความสะอาดฝาผนังห้องน้ า  เช็ดรอยเปื้อนตามฝาผนัง  
- เก็บกวาดขยะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ บริเวณโดยรอบอาคาร ระยะห่างอย่างน้อย 1 

เมตร 
- ปาดน้ าทิ้ง บริเวณท่ีมีน้ าขัง 
- ปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าอาคาร/หัวหน้าเวรตามความเหมาะสม 

 

รายการท าความสะอาดประจ าสัปดาห์ 
- ปั่นเงาพื้นอาคาร และทางเดิน ทางเชื่อม และในห้องต่าง ๆ 
- ดูแลท าความสะอาด เก็บขยะรอบ ๆ อาคาร หรือทุกครั้งที่สกปรก 
- ท าความสะอาดพรมเช็ดเท้า   
- ท าความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ด้วยน้ ายาขจัดคราบฝังลึกทุกวันอังคารและวันศุกร์ 
- ปัดหยากไย่ ภายในและภายนอกอาคาร 

    -    ท าความสะอาดกระโถน  หม้อนอน   ด้วยน้ ายา 0.5 % Sodiumhypochloride  ครั้งละ   
          30 นาทีทุกวันศุกร์ (น้ ายาเบิกของโรงพยาบาล)  พร้อมทั้งขจัดคราบฝังลึกให้สะอาด 

 

รายการท าความสะอาดประจ าเดือน 
  -   เช็ดกระจกที่สูงทั้งหมด ของอาคาร 
  -   เช็ดและปัดฝุ่นผ้าม่าน หน้าต่าง มู่ลี่  กรณีผ้าม่านสกปรกมาก ให้แจ้งหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
เพ่ือส่งซัก 
 -   ปัดหยากไย่ ภายนอกอาคาร 



๘ 

 

  -   ท าความสะอาดระเบียงและดาดฟาา 
  -   ท าความสะอาด กระจก บานเกร็ด และมุ้งลวด โดยท าเครื่องหมายบอกจุดติดตั้งของแต่ละ
บานให้ชัดเจน หลังจากท าความสะอาดแล้ว ติดตั้งให้ถูกต้องตามเครื่องหมาย หากมีการช ารุดหรือมีการตรวจสอบ
ย้อนหลังพบว่าช ารุด ต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิม  
 
รายการท าความสะอาดใหญ่จ านวน 4 ครั้ง  

ขัดล้างพ้ืน พร้อมปั่นเงา ลงแว๊กซ์เคลือบเงาพ้ืนอาคารและทางเชื่อมและห้องท างานต่าง ๆ  
และต้องลอกคราบสกปรกออกก่อนลงแว็กซ์ใหม่ ในกรณีการท าความสะอาดใหญ่ จ านวน 4 ครั้ง โดยผู้รับจ้างต้อง
บริหารจัดการพนักงานดังนี้ 
  1. ก าหนดให้ผู้ควบคุมหรือตัวแทนผู้รับจ้างมาท าการควบคุมก ากับงานด้วยทุกครั้ง 
  2. การจัดพนักงานมาท าความสะอาดใหญ่ต้องคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ มีทักษะในการท างาน  
เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี  บุคลิกภาพดี และพฤติกรรมบริการที่ดีด้วย ,ยอมรับข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานนั้นด้วย 
  3. พนักงานที่มาท าความสะอาดใหญ่ต้องแยกต่างหากไม่รวมพนักงานที่ท างานประจ า 
  4. พนักงานที่มาท าความสะอาด จะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
  5. หลังจากท าความสะอาดแล้ว ให้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เรียบร้อยและ
เหมือนเดิม 
       *** ในกรณีการท าความสะอาดใหญ่นั้น  ถ้าหากยังสกปรก โรงพยาบาลสันป่าตอง สามารถร้องขอให้
มาท าความสะอาดใหญ่เกินกว่าที่ก าหนดได้ โดยผู้รับจ้างไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น *** 
 

 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการท าความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการท าความสะอาดแต่ละชนิดให้ 

เหมาะสม อย่างน้อยต้องมีดังนี้ 
 1.  เครื่องขัดพ้ืนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดส าหรับขัดพ้ืน ล้างและขจัดคราบสกปรก  

 2.  เครื่องดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งดูดได้ทั้งเปียกและแห้ง  
 3. เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ส าหรับล้างคราบสกปรกมุ้งลวด 

 4. บันไดอลูมิเนียม 
 5. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ไม้ปาดน้ าเพื่อให้ห้องน้ าแห้งหลังล้างเสร็จ  ถังน้ าพลาสติก   
เป็นต้น 
  รายการข้างต้น หากช ารุด ให้จัดหาใหม่หรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เป็นอย่างดี 
  6. น้ ายาและวัสดุที่ใช้ท าความสะอาดทุกรายการที่ใช้ ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) 
 7. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ไม้ม๊อบ ไม้ดันฝุ่น  ไม้ม๊อบผ้า  แผ่นขัดสก๊อตไบร์ท  กระดาษทรายน้ า
ส าหรับขัดสแตนเลส  ไม้กวาดชนิดต่าง ๆ ถังน้ าพลาสติก  ขันน้ าพลาสติก ถุงมือยาง  ผ้าเช็ด  ที่ตักขยะ  ผ้ายางกัน
เปื้อน ผ้าปิดจมูก,ปาก รองเท้าบู๊ท และเครื่องมืออื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น (งดใช้ไม้ขนไก่ ภายในอาคาร เพ่ือลดการฟุาง
กระจายของฝุ่น) 
 รายการน้ ายาและวัสดุอุปกรณ์ ให้ส่งมอบแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในวันแรกที่ปฏิบัติงาน 
และทุกเดือนหรือทุกครั้งที่พนักงานท าความสะอาด ตรวจเช็คว่ามีน้ ายาหมดและวัสดุอุปกรณ์ช ารุด ผู้รับจ้างต้องท า
การส่งมอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด าเนินการตรวจรับ ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลสันป่าตอง และหาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบพบว่า น้ ายาท าความสะอาดไม่มีคุณภาพ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที 



๙ 

 

 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ 

- ผู้ว่าจ้างจะแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย/งานของแต่ละอาคาร ตรวจสอบการท างานของ 
พนักงานท าความสะอาดและท าการบันทึกโดยใช้แบบฟอร์มควบคุมการท างานของพนักงานทุกครั้งตามแบบฟอร์ม
ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และถือเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน  
 
 

            คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและราคาจ้างเหมาฯ 

 
    ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ 
                                                     (นางวารณี  ปัญญาเป็ง) 
 

ลงชื่อ..............................................กรรมการ    
                  (นางวิไลพร  มาลีเจริญ)       
           

ลงชื่อ..............................................กรรมการ    
                  (นางระเบียบ  ข้าวจ้าว)                 
 



 

 

 

ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิช่งานก่อสร้าง 

1. ช่ือโครงการ  งานจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลสันป่าตอง       จ านวน  1  งาน 

                      ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

2.  หนว่ยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,964,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  5  สิงหาคม  2562 

    เป็นเงิน 3,964,000.00 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

   - ราคากลางจ้างเหมา  ปีงบประมาณ 2562 

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน 

    1. นางวารณี        ปัญญาเป็ง           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           ........................................................ 
    2. นางวิไลพร       มาลีเจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ           ....................................................... 
    3. นางระเบียบ     ข้าวจ้าว          เจ้าพนักงานการธุรการช านาญงาน   ........................................................ 
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