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ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด
-----------------------------------------------------ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคาร
สุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกาหนดการจ้างงานรักษาความสะอาดจานวน 7 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
ถึง 30 กันยายน 2557 (12 เดือน) ราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกาหนดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจากัด, บริษัทมหาชนจากัด, บริษัทจากัด และได้จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา
1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบ
ราคากับสถาบันฯ
1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่มี รายชื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามประกาศของ
สานักงาน ป.ป.ช.
1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
1.6 ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
1.7 ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสาเนาคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษา
ความสะอาดอาคารตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 9,000 ตารางเมตร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
ไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นเอกสารใบเสนอราคาอย่างน้อย 2 ผลงาน
2. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้
2.1 กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอานาจกระทาการรับรองสาเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3 เดือน
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สาเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ, สาเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอานาจกระทาการ รับรองสาเนาถูกต้องซึ่งมีอายุไม่เกิน
3 เดือน
2.2 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสาเนาถูกต้อง
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2.3 หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนาใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2.4 สาเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสาเนาคู่สัญญา ตามข้อ 1.6 รับรองสาเนาถูกต้อง
3. ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพ
แห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกาหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.
ทั้งนี้ ผู้ เสนอราคาที่ป ระสงค์จ ะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1
อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9200
ต่อ 9901
4. ระยะเวลาการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กาหนดให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามข้อกาหนดการจ้างรักษาความสะอาด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 โดยมีกาหนด 12 เดือน
5. การจ่ายเงิน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลง
กันเป็น รายงวด งวดละเท่า ๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้น จะจ่ายเมื่อผู้ รับจ้างได้จัดทาเอกสารส่ งมอบงานจ้าง และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
6. การดาเนินงาน
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา และ เอกสารรายละเอียดน้ายาที่ใช้ทาความสะอาด (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบ
ของ สวรส.)
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสาคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียน
ของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอานาจ
ซองที่ 3 เอกสารผลงาน
6.2 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. ณ สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็น
เงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
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7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสิ นของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
8. การทาสัญญา
1. ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้
ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทาสัญญาตามกาหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
2. กรณีมีเหตุจาเป็นที่ทาให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกาหนดได้และขอเลื่อนกาหนดไปไม่ถือว่า
การเลื่อนเวลาลงนามในสัญ ญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขและหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมาและผู้เสนอราคามิได้มาทา
สัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
3. ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของราคาในสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
3.1 เงินสด
3.2 เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการ
3.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ
หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.3 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา) โทร 0 2832 9227 ภายในวันที่
10 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

