
 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ 

เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ     

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                      

                    กรมแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะประกวดราคาการจ้างเหมาบริการท าความ

สะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จ านวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๖๕,๖๐๐ บาท       

(สี่สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

           ๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  

            ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมแพทย์

ทหารอากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

          ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 ๕. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO : 9001 หรอื ISO : 14000  โดยแนบ

เอกสารส าเนาการรับรองคุณภาพ ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

และน าตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับจากวันเสนอราคา 

 ๖. มีผลงานด้านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ

หรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission 



International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่าง ซึ่งมีจ านวนเตียงไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เตียง 

วงเงินไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับแต่วันการ

รับเหมาท าความสะอาดในสัญญานั้นได้สิ้นสุดลง จนถึงวันเสนอราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และ

ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทาง

ระบบจัดซื้อ  จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งน าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการ

ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับจากวันเสนอราคา 

 ๗. มีผู้ควบคุมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคและการ

จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยอันตรายชนิดเคมีบ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจหรือ

โรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission 

International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่างและมีจ านวนเพียงพอตามท่ีโรงพยาบาล

ภูมิพลอดุลยเดชก าหนด และต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ โดยแนบ

หลักฐานส าเนาการน าส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด ส าเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน 

ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน าหลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อ

คณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา  

 ๘. มีความพร้อมในเรื่องแรงงาน กล่าวคือพนักงานท าความสะอาดในสังกัดต้องมีจ านวนไม่

น้อยกว่าที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก าหนด และต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ก ระจาย เชื้อโรค และกา รจัดก าร ขยะมูล ฝ อยติด เ ชื ้อ มูล ฝอยอัน ตร ายชนิด เ คมีบ า บัด ใน

โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO 

หรือ JCI (The Joint Commission International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามอย่าง และ

ต้องมีจ านวนตามที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ ก าหนด พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดส ารอง มี

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในกรณีพนักงานท าความสะอาดหลักไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี้ พนักงานท าความ

สะอาดต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือไม่ และมีอายุ  ๑๗ – ๖๐ ปี โดย

แนบหลักฐานส าเนาการน าส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด ส าเนาหนังสือรับรองการฝึกอบรมพนักงาน 

ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน าหลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อ

คณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

 ๙. มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ ายาท าความสะอาดต้องเป็นน้ ายาและ

เคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีเอกสารข้อมูลความ

ปลอดภัยเคมีภัณฑ์ MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ยืนยันว่าไม่มีส่วนผสมของสารอันตรายที่ห้าม



มีในน้ ายาท าความสะอาด ที่จะต้องใช้ในการรับจ้างเหมาท าความสะอาด  รวมทั้งเครื่องมือพิเศษส าหรับอ านวย

ความสะดวกในการท าความสะอาดอาคารในบริเวณท่ีสูงเกินเอ้ือมทั้งภายในและภายนอกอาคาร   ทั้งนี้ ส าหรับ

รายการน้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ โดยมีส าเนาหนังสือรับรองจากกรมควบคุมมลพิษตามข้อก าหนดบริการท า

ความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มายื่นเป็นหลักฐานโดยยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน าต้นฉบับหนังสือรับรองตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

 ๑๐. มีเครื่องแบบส าหรับพนักงานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งเสื้อ กางเกง หมวก รองเท้า  พร้อม

ทั้งระบุประเภทให้ชัดเจน  ได้แก่  พนักงานท าความสะอาด  ผู้ควบคุมงาน  และชุดป้องกันการติดเชื้อ  โดยต้อง

แสดงภาพถ่ายเต็มตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลังของพนักงานที่สวมเครื่องแบบแต่ละประเภท  มายื่นแสดง เป็น

หลักฐาน 

 ๑๑. สามารถด าเนินงานโดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วงต่อ                                                                                                                                                 

 ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

 ๑๓. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 ๑๔. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด

จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

  ๑๕. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่

เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

             ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  

 

 

 



-๓- 

                     ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.medical.rtaf.mi.th หรือ 

www.gprocuement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๒๕๓๔ ๒๕๘๗ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

                                                 พลอากาศโท   ศักดา  สุจริตธรรม 

    (ศักดา  สุจริตธรรม) 

         เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   
จ านวน ๑ งาน โดยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ      กรมแพทย์ทหารอากาศ                                                         . 

๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร                ๔๘,๘๖๕,๖๐๐                                             บาท 

๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)        ๑๕ ก.พ.๕๙                                                         .        
เป็นเงิน                       ๔๘,๘๖๕,๖๐๐                                                                     บาท 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

๔.๑  ใบเสนอราคาบริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จ ากัด                                                                       

๔.๒  ใบเสนอราคาบริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากัด 

๔.๓  ใบเสนอราคา หจก.เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส 

๔.๔                                                                                                                      . 

     ๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ร.อ.ภาณุ  บ ารุงแขวง                       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ๑/๖๐ 

การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ     

ตามประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 
ลงวันที ่  ๑๕    กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดย

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ   

จ านวน ๑ งาน ณ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                             ๑.๑ รายละเอียดการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. จ านวน 
๒๙ หน้า 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                         ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒) หลักประกันสัญญา 
                             ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                  ๑.๖ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

        ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

    (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
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-๒- 

                ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ 

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO : 9001 หรือ ISO : 14000  โดยแนบ
เอกสารส าเนาการรับรองคุณภาพ ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
และน าตวัจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับจากวันเสนอราคา 

๒.๖ มีผลงานด้านการรับเหมาท าความสะอาดในโรงพยาบาลของรัฐ   โรงพยาบาล
ของรัฐวิสาหกิจหรือโรงพยาบาลของเอกชน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint 
Commission International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่าง ซึ่งมีจ านวนเตียงไม่น้อย
กว่า ๗๐๐ เตยีง วงเงินไม่ต่ ากว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับ
แต่วันการรับเหมาท าความสะอาดในสัญญานั้นได้สิ้นสุดลง จนถึงวันเสนอราคา โดยยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงาน 
และส าเนาหนังสือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา เป็นหลักฐานยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งน าต้นฉบับตัวจริงมาแสดงประกอบต่อคณะกรรมการ
ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับจากวันเสนอราคา 

๒.๗ มีผู้ควบคุมงานที่ผ่านการฝึกอบรม ด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
และการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยอันตรายชนิดเคมีบ าบัด ในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล
ของรัฐวิสาหกิจหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint 
Commission International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามอย่างและมีจ านวนเพียงพอ
ตามท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก าหนด และต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูก
กฎหมายหรือไม่ โดยแนบหลักฐานส าเนาการน าส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด ส าเนาหนังสือรับรองการ
ฝึกอบรมผู้ควบคุมงาน ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน า
หลักฐานตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

 



                              -๓- 
๒.๘ มีความพร้อมในเรื่องแรงงาน กล่าวคือพนักงานท าความสะอาดในสังกัดต้องมี

จ านวนไม่น้อยกว่าที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ก าหนด และต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรค และการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยอันตรายชนิดเคมี
บ าบัดในโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ หรือโรงพยาบาลของเอกชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน HA, ISO หรือ JCI (The Joint Commission International Accreditation) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งสามอย่าง และต้องมีจ านวนตามท่ีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ ก าหนด พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาดส ารอง มีจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ในกรณีพนักงานท าความสะอาดหลักไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี ้ 
พนักงานท าความสะอาดต้องไม่เป็นบุคคลต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือไม่  และมีอายุ  

๑๗ – ๖๐ ปี โดยแนบหลักฐานส าเนาการน าส่งเงินสมทบประกันสังคมเดือนล่าสุด ส าเนาหนังสือรับรองการ

ฝึกอบรมพนักงาน ยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน าหลักฐาน

ตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

   ๒.๙ มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ และน้ ายาท าความสะอาดต้องเป็นน้ ายา

และเคมีภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 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 โดยมีส าเนาหนังสือรับรองจากกรมควบคุมมลพิษตามข้อก าหนดบริการท า

ความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มายื่นเป็นหลักฐานโดยยื่นมาพร้อมใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และน าต้นฉบับหนังสือรับรองตัวจริงมาแสดงต่อคณะกรรมการ ภายใน ๓ วันท าการ 

ในเวลาราชการ นับถัดจากวันเสนอราคา 

  ๒.๑๐ มีเครื่องแบบส าหรับพนักงานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งเสื้อ กางเกง หมวก 

รองเท้า  พร้อมทั้งระบุประเภทให้ชัดเจน  ได้แก่  พนักงานท าความสะอาด  ผู้ควบคุมงาน  และชุดป้องกันการ

ติดเชื้อ  โดยต้องแสดงภาพถ่ายเต็มตัวทั้งด้านหน้า และด้านหลังของพนักงานที่สวมเครื่องแบบแต่ละประเภท  

มายื่นแสดงเป็นหลักฐาน 

  ๒.๑๑ สามารถด าเนินงานโดยมิต้องให้ผู้อื่นรับช่วงต่อ                                                                                                                                                 

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้า
เสนอราคาและห้ามทาสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

๒.๑๓ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

 



                                   -๔- 
๒.๑๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง 

 (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)   

              (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนดไว้ใน รายละเอียดการจ้าง
เหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.   
                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
    (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
 



-๕- 
                    (๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้

ใช้ในกรณีที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)  
    (๔) รายละเอียดการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
พอ. จ านวน ๒๙ หน้า ตามข้อ ๑.๑   

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
                      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ 
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้วราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่
น้อยกว่า.......๒๕๐........วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ี
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดระยะเวลาดาเนินการจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔.๔ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ระหว่างเวลา…๐๘.๓๐.น. ถึง…๑๖.๓๐…น. 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดย
เด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 



                         -๖- 
 
เป็นธรรมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้

เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ี
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการ
ยกเลิกกาพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้
ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th__ 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๒,๔๔๓,๒๘๐ 
บาท (สองล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๕.๑หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้า
ประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของธนาคาร 

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 

http://www.gprocurement.go.th__/


                               -๗- 
กรณีท่ีผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ
ถูกต้องในวันที่ ...................................ระหว่างเวลา ......................น. ถึง.........................น. 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 
๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก 
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย               

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                         ๖.๑ ในการพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ ….(หลักเกณฑ์ราคา / หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ 
ต่อราคา).............. และจะพิจารณาจาก .........(ราคารวม / ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)** 

** ๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า 
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักท่ีกาหนด 
ดังนี้ 

(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(2) .......................................... กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(3) .......................................... กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(4) .......................................... กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
(5) .......................................... กาหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ............................... 
โดยก าหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
๖.๓ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑)ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ 
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน

การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



-๘- 
 
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

     ๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้ เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณา ผลการเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

                ๗.    การท าสัญญาจ้าง 
        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                       ๗.๑     เงินสด 
 



                                                           -๙- 
                       ๗.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้า
นั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                        ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                       ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 ๗.๕    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
** ๘.๑ (สาหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อ

หน่วยที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
**** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบ

ห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

**** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้า
สิบ) ของปริมาณงานที่กาหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปด
สิบสาม)ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

**** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทาเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณ
งานทีก่ าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่าย
เพ่ิมชดเชยเป็นค่าoverhead และ mobilization สาหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทาเสร็จจริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทาเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของกรมได้
ทาการตรวจสอบผลงานที่ทาเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการ 
กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 



                        -๑๐- 

** ๘.๒ (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น……๑๒….งวด ดังนี้ 
งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ต.ค.๕๙ 

งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อตรวจรับ
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พ.ย.๕๙ 

งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ธ.ค.๕๙ 

งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค.๖๐ 

งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ ก.พ.๖๐ 

งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มี.ค.๖๐ 

งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เม.ย.๖๐ 

งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ พ.ค.๖๐ 

งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
การจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับพัสดุลงชื่อ
ตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๐ 

งวดที่ ๑๐เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับ
พัสดุลงชื่อตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ก.ค.๖๐ 



-๑๑- 
งวดที่ ๑๑เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับ
พัสดุลงชื่อตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ส.ค.๖๐  

                               งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ……-…. ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานการจ้างเหมาบริการท าความสะอาด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.จ านวน ๑ งาน และ คณก.ตรวจรับ
พัสดุลงชื่อตรวจรับให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย.๖๐   
 ๙. อัตราค่าปรับ 

                                   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน 

                ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ........เดือน......๑.....ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

** ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ…...….ของราคา

ค่าจ้างท้ังหมดแต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน 
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ 
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการ
รับชาระเงินล่วงหน้า นั้น 

** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือ

เป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (สาหรับสัญญาที่เป็น
ราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกัน
ผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔)มาวางไว้ต่อกรมเพ่ือเป็นหลัก  

 



                                          -๑๒- 
ประกันแทนก็ได้กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคาร

ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

                ๑๓.   ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                       ** ๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายรับสถานพยาบาล      
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้วเท่านั้น 

การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินรายรับสถานพยาบาล 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ แล้วเท่านั้น 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๘๖๕,๖๐๐ บาท 
(สี่สิบแปดล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ี
ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง 
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ 
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ 
อ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

๑๓.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า 

ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   ** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ใน
กรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 



                                         -๑๓- 
 
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่

ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 
๑.๕ 

๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้

แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก…………………………….** หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้** ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ……………….ของ
แต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๕.๑ ……………………………………………………………………………………… 
๑๕.๒ ……………………...………………………………………………………………… 

…………………ฯลฯ…………………… 
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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