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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
จางเหมาซักฟอก ปงบประมาณ 2563 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
………………………………………………. 

1. ความตองการ 
 จางเหมาซัก อบ รีด ผาทุกชนิดท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ โดย น้ําหนักผาแหง ปริมาณวันละ
ไมนอยกวา 170 กิโลกรมั , ผามานแบบมีจีบ และผามานแบบไมมีจีบ ปริมาณไมนอยกวา  500 ตารางเมตร ,   
หมอน ปริมาณไมนอยกวา 100  ใบ ซ่ึงผูรับจางตองเปนผูลงทุนและจัดการใหบริการท่ีมีคุณภาพ                  
จํานวน 12 เดือน (ระยะเวลาดําเนินการ 365 วัน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563) 
 

2. คุณสมบัติของผูรับจาง 
2.1 เปนนิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคการดําเนินงานดาน บริการซักฟอกเสื้อผา และผาตาง ๆ (ท่ีจดทะเบียน

การคากับกระทรวงพาณิชย) 
 2.2 มีประสบการณดานงานซักฟอก ไมนอยกวา 1 ป 
 2.3 มีความสามารถดําเนินกงานโดยมิตองใหผูอ่ืนรับชวง 

2.4 มีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานราชการ หรือหน วยงานอ่ืน ซ่ึงรับรองผลงานภายใน 3 ป นับถึง
วันยื่นขอเสนอ กรณีเปนผลงานของเอกชน ใหแนบสําเนาสัญญาจางมาแสดงดวย 

2.5 เปนโรงงานท่ีไดมาตรฐานและมีใบอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมใหประกอบกิจกรรม ซัก อบ รีด 
และตัดเย็บเสื้อผา 

2.6 โรงงานจะตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2525) โดยจะตองแสดงเอกสารรายงานผลการวิเคราะหน้ําจากหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานโดยแนบผลการวิเคราะหยอนหลังอยางนอย 1 ป 

2.7 มีแผนผังการวางเครื่องซักผาในโรงงานเพ่ือแสดงใหเห็นวา มีการซักผาติดเชื้อ ผาปนเปอ นเลือด เปอน
อุจจาระ และปสสาวะอยางชัดเจน ไมซักปนกับผาเปอนธรรมดา โดยผูเสนอราคาตองแนบแผนผังการ
วางเครื่องจักรในโรงงานมาแสดงดวย 

2.8 ผูรับจางตองยินยอมใหกรรมการของโรงพยาบาลตรวจสอบความเรียบรอย สถานท่ีประกอบการวัสดุ 
อุปกรณ สารเคมีท่ีใชในโรงงาน กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานการซัก อบ รีดผา พับ จัด 
หีบหอ 

 

3. คุณลักษณะเฉพาะของเส้ือผา และผาตาง ๆ 
 3.1 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ชนิดธรรมดา 
 3.2 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ชนิดปนเปอน 
 3.3 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ชนิดติดเชื้อ 

3.4 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึ งใชงานมาไมเกิน 6 เดือน กําหนดเกณฑ
เปนของใหม 

3.5 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึงใชงานมาระหวาง 6 - 10 เดือน กําหนด
เกณฑเปนของปานกลาง 

3.6 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึงใชงานมาระหวาง 10 - 18 เดือนข้ึนไป 
กําหนดเกณฑเปนของเกา 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 สถานท่ีประกอบการตองสะอาด เปนระเบียบ  มีระบบบําบัดน้ําเสียถูกตองตามเทศบัญญัติท่ีกําหนด 

โดยผานการรับรองและตรวจสอบจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของทางราชการ และมีภาพประกอบใน
การยื่นขอเสนอ 

 4.2 ตองแยกงานซักฟอกหรือซักลางทําความสะอาดเสื้อผา และผา ตางๆ ออกจากกันเปนชนิดธรรมดา 
ชนิดปนเปอน และชนิดติดเชื้อ โดยพ รอมอํานวยความสะอาดใหคณะกรรมการ /ผูเก่ียวของท่ีสถาบัน  
สิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ มอบหมายใหเขาไปตรวจสอบเก่ียวกับข้ันตอนกรรมวิธีการซัก สารเคมีท่ีใชใน
การซักฟอกไดเสมอโดยไมตองบอกลวงหนา 

 4.3 ในการเสนอราคาผูรับจางตองระบุข้ันตอน กรรมวิธีในการซัก ประเภท /ยี่หอของน้ํายาและผงซักฟอกท่ี
ใช หากมีการเปลี่ยนแปลงตองแจงใหผูวาจางทราบและเม่ือไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงจึงสามารถ
ดําเนินการได 

 4.4 จุดรับ-สงเสื้อผาและผาตางๆ อยูท่ีตึกซักฟอกหรืออาจเปลี่ยนแปลงแกไขไดถาจําเปน 
 4.5 กําหนดเวลารับ-สงผา จํานวน 1 ครั้งตอวัน คือระหวางเวลา 8.30 น. ถึง 9.30 น. (หรือแลวแตตกลง

กันเปนกรณีๆ ไป) โดยสงผาสะอาดในวันท่ีรับผาเปอน กรณีมีผาคางสง ผูวาจางกําหนดใหนําผามาสง
ภายใน 2 วัน นับจากวันกําหนดสงคืนตามปกติ หกพนเวลาดังกลาว ผูรับจางตองจายคาปรับ เปน
จํานวนเงิน 500 บาท (หารอยบาทถวน) ตอวัน 

 4.6 เสื้อผาและผาตางๆ ท่ีผานการซัก-อบแลว ตองสะอาดปราศจากกลิ่นอันไมพึงประสงค ถาผูวาจางพบวา
ผาไมสะอาดตองนํากลับไปดําเนินการใหม โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

 4.7 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีซักสะอาดแลวตองรีดใหเรียบรอย และตองใสถุงพลาสติกแยกชิ้น 
  4.7.1 ผาทุกชนิดท่ีชํารุดหรือซักไมสะอาด นอกจากไมคํานวณน้ําหนักแลว ตองคืนซากดวย 
  4.7.2 การพับผาตองพับตามท่ีสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ กําหนด 
  4.7.3 ผาผูปวยพิเศษและสามัญใหบรรจุหีบหอ ดังนี้ 
   4.7.3.1 ผาหมซักและบรรจุหอละ 1 ชิ้น 
   4.7.3.2 ผาปูเตียง, ผาขวาง บรรจุ 10 ชิ้น/หอ 
   4.7.3.3 ปลอกหมอน บรรจุ 20 ชิ้น/หอ 
   4.7.3.4 เสื้อ, กางเกง, ผาถุง, ผาผูปวยพิเศษ บรรจุ 1 ชิ้น/หอ 
   4.7.3.5 เสื้อ, กางเกง, ผาถุง, ผาผูปวยสามัญ บรรจุ 10 ชิ้น/หอ 
 4.8 รูปแบบกระบวนการซักฟอก ผูวาจางสามารถปรับเปลี่ยนไดตามสมควรแกกรณี โดยจะแจงใหผูรับจาง

ทราบลวงหนาทุกครั้ง 
 4.9 ถามีปญหาจากการบริการท่ีผูรับจางดําเนินการไมเหมาะสมทุกกรณี ผูวาจางจะแจงเตือนดวยวาจาหรือ

เปนลายลักษณอักษรจํานวน 3 ครั้ง ถาผู รับจางมิไดปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาว ผูวาจางขอสงวน
สิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาจางทันที โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนาและผูรับจาง ไมมีสทิธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น 
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5. เงื่อนไขเฉพาะ 
 กรณีท่ีงานซักฟอก ของสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ยังไมมีเกณฑกําหนดคุณลั กษณะเฉพาะของ
เสื้อผาและผาตางๆ วามีอายุการใชงานนานเพียงใด ใหท างผูรับจางทําความตกลงคัดประเภท /กลุมผาท่ีใชงาน
กับผูวาจาง แลวสรุปเปนเอกสารทางราชการใหชัดเจนกอนการรับจางเหมาซัก อบ รีด 

 5.1 ขอมูลรายละเอียดในแบบฟอรมของผูรับจาง ตองเปนไปตามท่ีผูวาจางกําหนด 
5.2 การบ รรจุ หอหุมและขนยายเสื้อผา ผ าตางๆ และห มอน ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ซ่ึง

ดําเนินการซักฟอกสะอาดแลว ตองเปนหมวดหมู สะอาด มิดชิด ปลอดภัย และมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย เปนไปตามท่ีผูวาจางกําหนด 

5.3 กรณีหมอน เสื้อผาและผาตางๆ ท่ีใชในสถาบันสิ รินธรเพ่ือการฟนฟูฯ เกิดชํารุด แตยังสามารถซอมแซม
ใหใชงานได ผูรับจางตองดําเนินการซอมแซมใหทันทีตามท่ีผูวาจางกําหนด 

5.4 กรณีมีปญหาเก่ียวกับกลิ่น ของคุณภาพของผงซักฟอกหรือน้ํายาในการซักฟอก ผูรับจางตอง
ปรับเปลี่ยนใหมทันที ตามท่ีผูวาจางกําหนด 

5.5 กรณีท่ีผูรับจางตรวจพบวามีเสื้อผาและผาต างๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ของผูวาจางเกิด
ชํารุด และไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ ผูรับจางตองแยกผาและแจงใหผูวาจางทราบ 

5.6 หลักเกณฑการคํานวณคาจางเหมาฯ ตองคํานวณดังนี้ 
       5.6.1 ผาสะอาดแหง (หนวยเปนกิโลกรัม) หักดวยผาชํารุดแหง (หนวยเปนกิโลกรัม) คูณดวยอัตราจาง

ตอกิโลกรัม (ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ) 
 5.7 ในการชั่งน้ําหนักผาสะอาดและตรวจนับ ผูรับจางตองมอบหมายผูรับผิดชอบรวมดําเนินการดวย 

5.8 กรณีเสื้อผาและผาตางๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ เกิดการชํารุดและไมสามารถซอมแซมให
ใชงานไดตามปกติ อันเกิดจากการกระทําหรือความบกพรองของผูรับจาง ผูรับจางตองชดใชคาเสียหาย
ตามอัตรา ดังนี้ 
5.8.1 เสื้อผาและผาตางๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ท่ีกําหนดเกณฑเปนของใหมตองชดใช

เต็มราคาท่ีจัดซ้ือมาหรือทดแทนใหใหมหรือชนิดเดียวกัน 
         5.8.2 เสื้อผาและผ าตางๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ท่ีกําหนดเกณฑเปนของปานกลาง 

ตองชดใช 50% ของราคาท่ีจัดซ้ือมาหรือตามท่ีผูวาจางกําหนด 
                    5.8.3 เสื้อผาและผาตาง ๆ ท่ีใชในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ท่ีกําหนดเกณฑเปนของเกา ตอง

ชดใช 20% ของราคาท่ีจัดซ้ือมา หรือตามท่ีผูวาจางกําหนด 
5.8.4 ผูวาจางจะกําหนดมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพของผา ภายหลังสงมอบผาท่ีดําเนินการซัก 

อบ รีดแลว โด ยใหถือเปนเกณฑ 100% ทันที ท่ีตรวจสอบแลวไมพบวามีการขาดชํารุด 
นอกจากนั้ นผูรับจางจะตองไปกําหนดมาตรการ การตรวจสอบผาท่ีจะสามารถทําใหผูวาจาง
ทราบและยืนยันไดวาผาขาดชํารุดกอนการสงงานจาง 

 5.8.5 การชดใชคาเสียหายขางตน ตองชดใชใหเรียบรอยกอนการวางบิลในเดือนนั้น ๆ 
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5.9 ในการพิจารณาผูรับจาง ผูวาจางมีสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาผูเสนอราคารายต่ําสุดหรือรายท่ีเห็นวาไม

สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีกําหนดได ดังนั้น ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิ จารณาขอเสนออ่ืน
เพ่ิมเติมท่ีผูวาจางเห็นวาจะเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

5.10 ในวันท่ีพิจารณา หากคณะกรร มการพิจารณาผลฯ เห็นวาคุณภาพของการจางเหมาซักฟอกของ  
ผูรับจางรายหนึ่งรายใดเปนไปตามความเหมาะสมของหนวยงาน และไมขัดต อระเบียบการปฏิบัติ
ราชการแลว ซ่ึงคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของกับการจางเหมาซักฟอกของสถาบันสิรินธรเพ่ือการ
ฟนฟูฯ ในครั้งนี้ และ /หรือผูท่ี ปฏิบัติงานในงานซักฟอกสามารถไปดูสถานท่ีประกอบการ และหาก
พบวาการไปดูสถานท่ีไมเปนไปตามขอมูลท่ีผูรับจางเสนอมาในครั้งแรก หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
ทางราชการได โดยคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการทําสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนได ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ี
ไดไปดูสถานท่ีจั ดทําบันทึกสรุปปญหา และขอคิดเห็นมายัง งานพัสดุและบํารุงรักษาเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

 
    
 


