
 
 
 
 
 
                                                  

ประกาศสถาบันโรคผิวหนัง 
เรื่อง  สอบราคาจ้างซักท าความสะอาดพร้อมรีดเสื้อผ้าของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีด า)   

แบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
                                                                  
 

  ด้วยสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซักท าความสะอาด
พร้อมรีดเสื้อผ้าของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีด า) แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ จ านวน 17 
รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค. 56 – ก.ย. 57) ดังนี้     
    1. เสื้อกาวน์เจ้าหน้าที่        จ านวนประมาณ 3,744 ตัว 
    2. เสื้อแพทย์แขนสั้นสีเขียว       จ านวนประมาณ 1,800 ตัว  
    3. เสื้อคลุมส าหรับเจ้าหน้าที่ท าหัตถการต่าง ๆ ของ IPD    จ านวนประมาณ 2,000 ชุด  
    4. ชุดปฎิบัติการของบุคลากร (เสื้อ+กางเกง)     จ านวนประมาณ 4,200 ชุด  
    5. ชุดกิโมโนยาว (แพทย์ห้องผ่าตัด)      จ านวนประมาณ   600 ชุด  
    6. เสื้อแพทย์            จ านวนประมาณ 1,800 ตัว  
    7. เสื้อแพทย์ฝึกอบรม        จ านวนประมาณ 1,200 ตัว  
    8. ผ้าห่ม ของแพทย์เวร           จ านวนประมาณ   400 ผืน  
    9. ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน       จ านวนประมาณ   400 ชุด
  10. เสื้อคลุมตัวผู้ป่วย           จ านวนประมาณ 6,800 ตัว  
  11. ผ้าหา MED ผู้ป่วย        จ านวนประมาณ   320 ชิ้น
  12. ผ้าคลุมตัวผู้ป่วย        จ านวนประมาณ   380 ชิ้น
  13. ผ้าช่องใหญ่         จ านวนประมาณ   420 ชิ้น  
  14. ผ้าช่องเล็ก            จ านวนประมาณ   380 ชิ้น
  15. หมวกคลุมศรีษะ           จ านวนประมาณ 9,850 ชิ้น
  16. ถุงมือผู้ป่วย            จ านวนประมาณ   500 ชิ้น
  17. ผ้าปิดหน้าผู้ป่วย        จ านวนประมาณ 2,190 ชิ้น  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
  3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สถาบันโรค -
ผิวหนัง กรมการแพทย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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  5.  สถาบันฯ จะออกหนังสือสั่งจ้างให้เป็นคราวๆ ไป 
  6. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ  
ที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555)  
        7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.- บาท 
(ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับกรมการแพทย์ ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร 
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555)   
  ก าหนดรับและยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ  
ณ งานพัสดุ  ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง 
  ก าหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  
ณ งานพัสดุ  ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง 
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 4 สถาบันโรคผิวหนัง เลขที่ 420/7  
ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 - 25 กันยายน 2556 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง  
Web Site ของสถาบันโรคผิวหนัง ชื่อ www.inderm.go.th หรือกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   
และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2354 8033 ในวันและเวลาราชการ 
 

 

               ประกาศ  ณ  วันที่ 13 กันยายน  พ.ศ.  2556 
             (ลงชื่อ)  จินดา  โรจนเมธินทร์ 
                 (นายจินดา  โรจนเมธินทร์) 
                                                                         นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยา 
                                                        รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการสถาบันโรคผิวหนงั 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
         ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
๑. ชื่อโครงการ -  สอบราคาจ้างเหมาซักท าความสะอาดพร้อมรีด แบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ จ านวน ๑๗ 

รายการ     
 -  เสื้อผ้าของแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยฉายแสง (สีด า)      

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันโรคผิวหนัง          
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๖,๘๑๐.- บาท                 
๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที ่๑๓ กันยายน ๒๕๕๖              
     เป็นเงิน ๕๕๖,๘๑๐.- บาท (ตามเอกสารที่แนบมา)                   .    
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
           - ใช้ราคาท่ีเคยจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ          
   ๔.๑ ตามหนังสือสั่งจ้างเลขท่ี พ.๕๘๘/๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖                
๕. รายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                   
     ๑. นางปิยะพร   สายะสนธิ       
     ๒. นางมาลัย           อารมณ์รัตน ์
     ๓. นางสาวพิมพ์วดา วงศ์ค า  
 
 


