
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วย                                                                     
และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จ านวน 1 งาน 

ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 

สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย์ 
-----------------------------------------    

1. ความเป็นมา 

ด้วยสถาบันโรคทรวงอก จะด าเนินการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนซักเครื่องผ้าผู้ป่วยและ 
ผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ระยะเวลา ๑๒  เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
วงเงิน 5,839,416.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน)  โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยเงินบ ารุงสถาบันฯ   

2. วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสัญญาจ้างจะสิ้นสุดสัญญาในเดือนกันยายน ๒๕61 จ าเป็นจะต้องจัดจ้างเหมาเอกชนซัก

เครื่องผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ต่อไปอีก ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖2  

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

3.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจา้ง 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.4 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,0๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง          
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์               
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.10 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐานที่สามารถยืนยันชัดเจนว่าโรงงานซักฟอกของ       
ผู้รับจ้างเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ประกอบกิจกรรมซัก อบ รีด  
รวมทั้งมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ถูกต้องตามมาตรฐานตามที่ราชการก าหนด และผ่านการรับรองระบบจาก                      
ผู้ควบคุมมลพิษจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยแสดงผลวิเคราะห์น้ าย้อนหลัง ๓ ปี   
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3.11 มีประสบการณ์ด้านงานซักเครื่องผ้าโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ที่มีจ านวนเตียง
มากกว่า  ๓๐๐ เตียง และมีหนังสือรับรองผลงานด้านคุณภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  ติดต่อกันนับถึงวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคา 

3.12 มีเครื่องก าเนิดไอน้ าเพื่อใช้ในขั้นตอนการซักผ้า การอบผ้า  และการฆ่าเชื้อ โดยจะต้อง
มีเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้เครื่องก าเนิดไอน้ า ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และจะต้องมีผู้ควบคุมการใช้เครื่องก าเนิดไอน้ าที่มีทะเบียนเป็นผู้ควบคุมเครื่องก าเนิดไอน้ า จาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในชื่อบริษัทผู้เสนอราคา 

3.13 ผู้เสนอราคา จะต้องแสดงภาพถ่ายแผนผังพ้ืนที่บริเวณซักผ้าติดเชื้อรวมทั้งแยกเครื่อง
ซัก เครื่องอบผ้าติดเชื้ออย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ และสามารถให้ผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจสอบเพ่ือดู
สภาพทั่วไปของโรงงาน อุปกรณ์เครื่องมือในการซักผ้าได้ 

3.14 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 และ ISO 9001:2004 

3.15 ในการรับ - ส่งผ้าสะอาดและผ้าเปื้อน  ผู้รับจ้างต้องใช้ยานพาหนะขนส่งเครื่องผ้า
ลักษณะปิดมิดชิดสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ 

3.16 ผู้รับจ้างสามารถส่งผ้าสะอาดและรับผ้าเปื้อนตามเวลาที่สถาบันโรคทรวงอกก าหนด           
(๐๘.๓๐  น. – ๑๑.๐๐ น. ทกุวัน) 

3.17 เครื่องผ้าที่ได้รับการท าความสะอาดแล้วจะต้องไร้คราบตกค้างปราศจากกลิ่นเหม็น             
จากน้ ายาเคมี กลิ่นอับ และสารเคมีซักฟอก ในการส่งเครื่องผ้าที่ซักเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
        3.17.1 จะต้องคัดผ้าช ารุดแยกต่างหากและไม่น ามาค านวณน้ าหนัก 

      3.17.2 คัดแยกเครื่องผ้าที่ซักท าความสะอาดแล้วตามประเภทหรือชนิดของผ้า เช่น    
ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขวางเตียง เสื้อ กางเกง เป็นต้น   
        3.17.3 ในการค านวณค่าจ้างซักเครื่องผ้าในแต่ละวัน  ค านวณตามน้ าหนักผ้าแห้งที่ซัก
สะอาด  แล้วคูณด้วยอัตราค่าจ้างซักต่อกิโลกรัม 

                           3.17.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งเครื่องผ้าที่ซักสะอาดเรียบร้อยแล้วคืนในวันรุ่งขึ้น จากวันที่
รับเครื่องผ้าเปื้อนไปซัก หากมีผ้าที่ค้างส่งและได้รับการทวงถามจากเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ฯ ๒ ครั้งแล้วด้วย     
ลายลักษณ์อักษร หากได้รับค าเตือนครบ ๒ ครั้ง โดยจะนับถัดจากวันที่แจ้งไปเป็นวันที่ 1 และวันที่ 2 
ตามล าดับ  

               - ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งผ้าให้สถาบัน ฯ ล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องช าระค่าปรับให้    
ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของราคาค่าจ้างบริการซักเสื้อผ้าผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับมอบนับแต่วัน
ถัดจากวันครบก าหนดส่งมอบตามใบสั่งจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้น าเสื้อผ้าผู้ป่วยจ านวนนั้นมาส่งมอบให้แก่  
ผู้ว่าจ้างจนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งจ้าง หรือจนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้จ้างบุคคลอ่ืนซักเสื้อผ้าตามใบสั่งจ้างนั้น   
จากบุคคลอ่ืน  

               - ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งผ้าให้สถาบัน ฯ ไม่ครบตามจ านวนที่ส่งซัก ให้ผู้ว่าจ้างแจ้ง
ผู้รับจ้างให้จ าหน่ายผ้าดังกล่าวเป็นผ้าสูญหาย และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้สถาบัน ฯ ตามราคาผ้า
ใหม่ที่สูญหาย 

3.18 กรณีเครื่องผ้าช ารุด ฉีกขาด สีตก/ซีด/เปลี่ยนไปจากเดิมจากการกระท าหรือความ
บกพร่องของผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาผ้า ภายใน  ๑ เดือน 

3.19 ผู้รับจ้างต้องระบุขั้นตอนกรรมวิธีในการซัก  ระบุประเภทของสารเคมี  และสารซักฟอก
ที่จะน ามาใช้กับสถาบัน ฯ  ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. (แสดงเอกสารการสั่งซื้อจากผู้ผลิต
หรือตัวแทนจ าหน่าย) 
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3.20 เครื่องผ้าที่ซักสะอาดแล้วต้องรีดให้เรียบร้อย  โดยแยกพับห่อเป็นผ้าแต่ละประเภท 

4. รายละเอียดเพิ่มเติมในการรับ – ส่งผ้า 

4.1 ผู้รับจ้างต้องสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการรับ – ส่งผ้า และปรับปรุงคุณภาพการซักผ้า    
ตามแบบฟอร์มการประเมิน  ตามท่ีสถาบัน ฯ ก าหนด 

4.2 สถาบันโรคทรวงอกจะประเมินคุณภาพการซักเครื่องผ้าโดยใช้แบบประเมินของ         
สถาบัน ฯ  (มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐%)  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถาบัน ฯ ก าหนดถ้ามีการแจ้งผลการประเมิน
ไม่ผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรติดต่อกันเป็นระยะเวลา  จ านวน ๓ ครั้ง  และไม่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง                   
สถาบันฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ 

4.3 ก าหนดให้ผู้รับจ้างจัดส่งผ้าสะอาด  และรับผ้าเปื้อนบริเวณหน่วยงานซักฟอก                   
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๑.๐๐ น. ทุกวัน 

4.4 ผู้รับจ้างต้องพับผ้า  และแยกผ้าให้เรียบร้อยตามที่ก าหนด 

4.5 เครื่องผ้าทุกชนิดต้องรีด  ยกเว้นผ้าห่ม ผ้าเช็ดมือ ถุงเช็ดตัวผู้ป่วยหนัก ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ 
บรรจุห่อพลาสติกแยกให้เรียบร้อย   

      - ผ้าห่ม ๑ ผืน/ห่อ     
      - กางเกง  เสื้อ  ผ้าถุง  ผ้าปูที่นอน  ปลอกหมอน  ผ้าขวางเตียง  บรรจุ ๑๐ ชิ้น/ห่อ 

      - ถุงผ้าเปื้อนบรรจุ  ๕ ชิ้น/ห่อ 

      - การบรรจุห่อต้องระบุวัน  เดือน  ปี และชนิดของผ้าที่ห่อให้ชัดเจน    
4.6 ผ้าเปื้อนที่ขจัดคราบไม่หมดและผ้าที่ซ่อมแซมมีรอยปะ  ให้ระบุที่ห่อว่าช ารุด/เปื้อน 

หรือปะให้ชัดเจน 

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน  และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกให้กับ   
ผู้ว่าจ้าง 

4.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบฟอร์มที่มีข้อมูลผ้าทุกชนิดที่ส่งซัก รวมทั้งเอกสารแก้ไขผ้า 
เอกสารส่งผ้าใหม่ซัก โดยใช้แบบฟอร์มที่มีก๊อปปี้ 

5. สถานที่ด าเนินการ  
หน่วยงานซักฟอก สถาบันโรคทรวงอก    

6. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 

7. การช าระเงิน/งวดงาน 

ผู้ว่าจ้างจะช าระเงินค่าจ้างเหมาซักเสื้อผ้าตามจ านวน  และประเภทเสื้อผ้าตามสัญญาจ้าง   
บริการและหลักฐานการรับมอบ โดยค านวณตามน้ าหนักผ้าแห้งที่ซักสะอาดเรียบร้อยแล้วตามราคาต่อกิโลกรัม
ดังระบุไว้ในสัญญาจ้างฯ (จ านวนผ้าที่สูญหายช ารุดอันเกิดจากการกระท าหรือละเว้นการ กระท าของผู้รับจ้าง
ในแต่ละวันจะไม่น ามาค านวณน้ าหนักด้วย) และรวมค านวณค่าจ้างไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ         
งวดละ ๑ เดือน รวมระยะเวลา 12 เดือน  
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8. วงเงินในการจัดหา  
วงเงิน   5,839,416.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) 

9. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ เลขท่ี 74 ต าบลบางกระสอ 
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๑๓ – ๔ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๓๒ 
เว็บไซต์ www.ccit.go.th 

 
 
                                           

(นางทิวา   รัชทินพันธ์) 
       รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ  ประธานกรรมการ 

 
 
                   (นางน้ าฝน   ขัดจวง)                                      (นางปิยะพร   นิยากร) 
     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ             พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการ       
                            

                                                                             

                  (นางรัชนี   หงษ์พงษ์)                                     (นางวารุณี  อภิชนบตุร)                              
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ               เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   กรรมการ 
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