
                                                    

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง  ประกวดราคาจา้งเหมาบริการท าความสะอาด โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยท์หารอากาศ   
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์       

                      

  กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๑/๕๘   
   ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท าความสะอาดที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 ๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

              ๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                        ๕. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์  
                        ๖. มีผลงานด้านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐ  โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ 
หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission International 
Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่าง ซึ่งมีจ านวนเตียงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เตียง วงเงินไม่ต่ ากว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันท าการรับเหมาท าความ
สะอาดในสัญญานั้นได้สิ้นสุดลง จนถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนา
หนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานในวันยื่นซอง พร้อมทั้งน าต้นฉบับตัว
จริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันยื่นซอง                                                                                                   
                        ๗. ผู้ควบคุมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ด้านการป้องกันการแพร่ก ระจาย เชื ้อ โ รค ใน
โรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO 
หรือ JCI (The Joint Commission International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่างและ
มีจ านวนเพียงพอตามที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก าหนด  และต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว  ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้า
เมืองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ควบคุม หมายเลขประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียน
บ้าน   และส าเนาหลักฐานการเข้าประกันตนกับส านักงานประกันสังคมของผู้ควบคุมงาน ยื่นต่อคณะกรรมการ  
อีกท้ังให้น าหนังสือรับรองการฝึกอบรม  และหลักฐานการเข้าประกันตนกับส านักงานประกันสังคมฉบับจริงมา
แสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันยื่นซอง 
                        ๘. มีความพร้อมในเรื่องแรงงาน กล่าวคือพนักงานท าความสะอาดในสังกัด ต้องผ่านการ
ฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ  หรือ 



                                                                          - ๒ - 

โรงพยาบาลของเอกชน  ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission International Accreditation) 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่าง และต้องมีจ านวนเพียงพอตามที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ ก าหนด พร้อมทั้งจัด
ให้มีพนักงานท าความสะอาดส ารอง มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในกรณีพนักงานท าความสะอาดหลักไม่
สามารถท างานได้ ทั้งนี้ พนักงานท าความสะอาดต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายหรือไม่ โดยจัดท าบัญชีรายชื่อพนักงาน หมายเลขประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามส าเนาทะเบียน
บ้าน โดยระบุต าแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน พร้อมทั้งแนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองการ
ฝึกอบรมด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล และส าเนาหลักฐานการเข้าประกันตนกับ
ส านักงานประกันสังคมฉบับจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการในวันยื่นซองและมีอายุ ๑๗-๖๐ ปี 
                        ๙. มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และน้ ายาท าความสะอาดต้องเป็นน้ ายาและ
เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเอกสารข้อมูลความ
ปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยันว่าไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้าม
มีในน้ ายาท าความสะอาด ที่จะต้องใช้ในการรับจ้างเหมาท าความสะอาด รวมทั้งเครื่องมือพิเศษส าหรับอ านวย
ความสะดวกในการท าความสะอาดอาคารในบริเวณที่สูงเกินเอ้ือมทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ทั้งนี้ ส าหรับ
รายการน้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าความสะอาดต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้รับการรับรอง
คุณภาพจากหน่วยงานของรัฐที่แสดงให้เห็นว่าเป็นน้ ายาที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  โดยระบุยี่ห้อ  วิธีใช้งาน  และ
ต้องมีชื่อบริษัทผู้ผลิตติดอยู่ข้างภาชนะที่บรรจุโดยชัดเจน โดยแสดงบัญชีรายการ ภาพถ่ายของเครื่องมือ  
อุปกรณ์ น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ และส าเนาหนังสือรับรองคุณภาพน้ ายา (MSDA) จากหน่วยงานของรัฐ 
มายื่นเป็นหลักฐานในวันยื่นซอง 
                         ๑๐. มีเครื่องแบบส าหรับพนักงานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า  
พร้อมทั้งระบุประเภทให้ชัดเจน ได้แก่ พนักงานท าความสะอาด ผู้ควบคุมงาน และชุดป้องกันการติดเชื้อ โดย
ต้องแสดงภาพถ่ายเต็มตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลังของพนักงานที่สวมเครื่องแบบแต่ละประเภท มายื่นแสดง
เป็นหลักฐาน                                                                                                                                                 
  ๑๑. สามารถด าเนินงานโดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วงต่อ 
                          ๑๒. บคุคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                         ๑๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                         ๑๔. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี   
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

 ก าหนดยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิค ในวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.  ณ แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ และก าหนดเสนอราคาในวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  
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ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑๐๐.-บาท ได้ที่
แผนกจัดหา กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ในวันที่  
๕ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗  
ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ทาง เว็ปไซด์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ www. gprocuement.go.th 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗    

                                                 พลอากาศโท ธีระภาพ  เสนะวงษ์ 
  (ธีระภาพ  เสนะวงษ์) 

      เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ 


