
 
ประกาศคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

เรื่อง  ประกวดราคาจางบริการทําความสะอาดอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  

.................................................. 

  คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความประสงคจะประกวดราคาจางบริการทําความ
สะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) ณ 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น 
๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถวน)  
  ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
  ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
  ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไมเปนซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาจางดังกลาว  
  ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอแก คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  ๑๐. ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ๑๑. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา 
 

/โดยตรง... 
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โดยตรงกับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีกรมหรือหนวยงานของรัฐท่ีเชื่อถือได 
  ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
  (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
  (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ท้ังนี้ กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  ๑๒. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement:e-GP) 
  ๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๑๔. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
  กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี             
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐. น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. 
  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสดังแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  
  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.ffa.bpi.ac.th หรือ gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๘๖ – ๘๘ ในวันและเวลาราชการ 
  ท้ังนี้ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใชบังคับและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการจัดหาครั้ง
นี้สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได 
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  ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 (นาย เดน  หวานจริง) 
                                                                      คณบดีคณะศิลปวิจิตร ปฏิบัติราชการแทน 
         อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่    ๑/๒๕๖๑   . 

ประกวดราคา จางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   . 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

ตามประกาศ  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป    . 
ลงวันที ่   ๑๘  กันยายน  ๒๕๖๐     . 

----------------------------------------- 
  คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “คณะศิลปวิจิตร”  มีความประสงค จะ

ประกวดราคาจางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ๑๑๙/๑๐ หมู ๓ ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหม่ืน
บาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสา รประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
       ๑.๑   รายละเอียดคุณลักษณะ  
       ๑.๒   แบบใบเสนอราคา ท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
       ๑.๓   แบบสัญญาจาง ทําความสะอาดอาคาร  
       ๑.๔   แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา  
        - หลักประกันสัญญา  
       ๑.๕   บทนิยาม  
  (๑)  ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
  (๒)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
       ๑.๖   แบบบัญชีเอกสาร ท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  (๑)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๑ 
  (๒)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  ๒ 
 ๒.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  
       ๒ .๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย  
  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

/๒.๕ ไมเปน... 
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  ๒.๕ ไมเปนซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาจางดังกลาว  
  ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอแก คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
  ๒.๑๐ ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
  ๒.๑๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ท่ีกรมหรือหนวยงานของรัฐท่ีเชื่อถือได 
  ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
  (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
  (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

 
/ท้ังนี้... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
  ท้ังนี้ กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  ๒.๑๒. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement:e-GP) 
  ๒.๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๔. ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา  
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ  
 ๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้  
 ( ๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
 (ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่น  ( ๑) สําเนาหนังสือสํารอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  ( ๒) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ( ๓) ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง        
 (ข) บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่น  ( ๑) สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  ( ๒) หนังบริคณหสนธิ  ( ๓) บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ( ๔) ผูมีอํานาจควบคุม   
(ถามี)  ( ๕) บัญชีผูถือหุนรายใหญ หรือสําเนาบัญชีผูถือหุนท่ีกระทรวงพาณิชยออกให  พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง        
 (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
 (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกัน  ในฐานะ
เปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และใน
กรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวม
คาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน  ( ๑)  และหลักฐานการจดทะเบียนตาง ๆ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  
 

/(๔) สําเนา... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
-๔- 

 
 (๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําหรบัผูประกอบการ 
ประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ( ๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 
๑.๖  (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  
 (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีท่ีมี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๒ เทานั้น)  
 (๓) บัญชีรายการจาง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภท
ตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย  
 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมตางๆ  
     (๔.๑) สําเนาสัญญาจางซ่ึงเปนสัญญาเดียวกับสัญญารับรองผลงานท่ีแนบในการ
ยื่นเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
 ๓.๓ เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ และ
บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบ
บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ และแบบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชี
เอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.  การเสนอราคา  
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
   ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการใหครบถวน 

          ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา    ๖๐   วัน นับแตวันเสนอราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคา  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได  
                ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน  ๓๖๕  วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง 
 

/๔.๔ กอนการ...  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
                ๔.๔ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี       กันยายน  ๒๕๖๐  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.  

 ๔.๖ ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Protable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล ( Upload) เพ่ือเปน
การเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

          ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ ๑.๕ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 

          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอเสนอวา  มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง เปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และคณะศิลปวิจิตรจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

           ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา  ท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา จางอิเล็กทรอนิกส  หรือเปนผูเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสวนราการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 

           ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
        ๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                     (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 

/(๒) ราคา... 
                
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

-๖- 
 
     (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ  (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                      (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา  ตามวัน เวลา ท่ี
กําหนด 
                      (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                      (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  

 ๕ . หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
               ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  คณะศิลปวิจิตร จะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ   ราคาต่ําสุด  และจะพิจารณาจาก  ราคารวม   
                ๕ .๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ  ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย  หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ คณะศิลป
วิจิตรเทานั้น 
                ๕ .๓ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน   ใน
กรณี ดังตอไปนี้  
                     (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของคณะศิลปวิจิตร  
                     (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด  หรือท้ังหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                     (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๕ .๔ ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือคณะศิลปวิจิตร มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือ
ขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  คณะศิลปวิจิตร มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา  หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

/๕.๕ คณะ... 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๗- 

 
                ๕.๕ คณะศิลปวิจิตรทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือก จาง ในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ คณะศิลปวิจิตร เปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคา จะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆมิได  รวมท้ังคณะศิลปวิจิตร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือ 
ไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                      ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือคณะศิลปวิจิตรจะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได คณะศิลปวิจิตรมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
                ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา  ท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 
๑.๖ คณะศิลปวิจิตร มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก  และคณะศิลปวิจิตร
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

            ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได 

 ๖. การทําสัญญาจาง 
               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะตองทําสัญญา จางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  
๑.๓ กับคณะศิลปวิจิตร ภายใน   ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ    ๕     .ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให คณะศิลปวิจิตรยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

     (๖.๑) เงินสด 
      (๖.๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายในนามกระทรวงการคลัง ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอน

หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
/(๖.๓) หนังสือ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

      (๖.๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒)  

      (๖.๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ  ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช  
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

   (๖.๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 ๗ . คาจางและการจายเงิน 
    คณะศิลปวิจิตรจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๒ งวด ดังนี้ 

 งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 งวดท่ี  ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดท่ี  ๓  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 งวดท่ี  ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 งวดท่ี  ๕   เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน 
 งวดท่ี  ๖  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน                  
 งวดท่ี  ๗  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                      งวดท่ี  ๘  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 
 

/งวดท่ี ๙... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๙- 

 
 งวดท่ี  ๙  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดท่ี  ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 งวดท่ี  ๑๑  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน 
 งวดท่ี  ๑๒  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เม่ือผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

 ๘. อัตราคาปรับ 
               คาปรับตามแบบ สัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ จะกําหนดใน
อัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 ๙ . การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีคณะศิลปวิจิตรไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                   ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑       

              การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  คณะศิลปวิจิตร ไดรับอนุมัติเงินคา จางจากเงินงบ
ประประจําป   พ.ศ. ๒๕๖๑   แลวเทานั้น 

              ราคากลางของงานจางเหมาทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หกแสนสองหม่ืนบาทถวน )  .  
                   ๑๐.๒ เม่ือคณะศิลปวิจิตรไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามท่ี
ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผู รับจาง จะตองสั่งหรือนําสิ่งของ มาเพ่ืองานจาง ดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผู รับจาง จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                          (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

/(๒) จัดการ… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๐- 

 
                          (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ี มิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                          (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
                   ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซ่ึง คณะศิลปวิจิตร ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ คณะศิลปวิจิตรจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออก 
หนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๑๐.๔ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
  ๑๐.๕ หนวยงานของรัฐอาจประกาศยอกเลิกการจัดซ้ือจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได 
   (๑) หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจาง
หรือเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางนั้นตอไป 
   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 
   (๓) การทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานขอรัฐหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 

/๑๒. การ... 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๑- 

 
  ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
   หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
   ท้ังนี้ หากผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานขอรัฐไวชั่วคราว 
  
        คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
                                                 วันท่ี    ๑๘      เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐    . 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
การจางเหมาทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
............................................................................................... 

 

๑. ความเปนมา 
 ดวยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดจางเหมาบริการทําความ
สะอาดอาคารของ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ระยะเวลาจาง ๑๒ เดือน ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม  
๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซ่ึงระยะเวลาการจางตามสัญญาดังกลาวใกลสิ้นสุดลงแลว เพ่ือใหการจาง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนไปอยางตอเนื่อง จึงเห็น
ควรดําเนินการจัดหาผูรับจางบริการทําความสะอาดอาคารตอไป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
๒. วัตถุประสงค 
 เพ่ือดําเนินการจางเหมาทําความสะอาดอาคารของ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี 
๑๑๙/๑๐ หมูท่ี ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 (๑)  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 (๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 (๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
 (๔) ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 (๕) ไมเปนซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน รัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 (๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๗) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาจางดังกลาว  
 (๘) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอแก คณะศิลปวิจิตร  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 

/(๙)ไม... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
 (๙) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 (๑๐) ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
 (๑๑) ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงาน
อ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีเชื่อถือได 
  ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
  (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
  (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ท้ังนี้ กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 (๑๒) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง 
(Electronic Government Procurement:e-GP) 
 (๑๓) ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 (๑๔) ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
  

๔. ราย... 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
๔. รายละเอียด/ขอบเขตของงาน 
 ๔.๑ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขท่ี ๑๑๙/๑๐ หมูท่ี ๓ ตําบลศายาลา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จํานวน ๖ คน กําหนด  
  ๔.๑.๑ ทําความสะอาดภายในอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทุกหอง เชน 
หองสํานักงาน, คณบดีและรองคณบดี, หองพักอาจารยทุกหอง, หองเรียนทุกหอง, หองประชุม,หองน้ํา   ทุก
หองและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามการมอบหมายงานของคณะ 
  ๔.๑.๒ ทําความสะอาดภายนอกอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กวาดและเก็บ
เศษใบไมและขยะบริเวณโดยรอบอาคาร, กวาดและเก็บขยะตามทอระบายน้ํา, รดน้ําตนไมบริเวณรอบๆอาคาร 
  ๔.๑.๓ ทําความสะอาดพ้ืน หลังกระจก ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอรภายในอาคารและภายนอก
อาคาร 
  ๔.๑.๔ ทําความสะอาดลางพ้ืน เช็ดกระจก ลงน้ํายาเครื่องขัดพ้ืนอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง  
  ๔.๑.๕ ดูแลการเปด – ปดอาคารพรอมใชปฏิบัติงาน 

 ๔.๑.๖ ดูแลการเปด – ปดไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสํานักงาน 
 ๔.๑.๗ พนักงานทําความสะอาดพรอมทําความสะอาดตลอดเวลา  
 ๔.๑.๘ ทําหนาท่ีจัดเตรียมสถานท่ีและเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มพรอมจัดเก็บ

ภาชนะลางทําความสะอาดเม่ือมีแขกหรือการจัดประชุมของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 ๔.๑.๙ พนักงานทําความสะอาดพรอมปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติมจากผูบริหารของ

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 ๔.๑.๑๐ ใหปฏิบัติหนาท่ีตามเง่ือนไขและหลักเกณฑการทําความสะอาดโดยเครงครัด  

 ๔.๒ ระยะเวลาการจางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 ๔.๓ กําหนดเง่ือนไขหลักเกณฑการทําความสะอาดอาคาร  ดังนี้ 
     ๔.๓.๑  การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการทําความสะอาด 
 - ผูรับจางตองเปนผูจัดหาคนงานทําความสะอาด ตลอดท้ังเครื่องมือเครื่องใชและน้ํายา
ทําความสะอาดท่ีมีคุณภาพ ดวยทุนทรัพยของผูรับจางเองท้ังสิ้น ยกเวน ไฟฟา ประปา ผูวาจาง  
ยินยอมใหใชไดเทาท่ีจําเปนตอการบริการทําความสะอาด อุปกรณ และเครื่องมือทําความสะอาดท่ีผูรับจาง
จะตองจัดหามาประจําสําหรับปฏิบัติงาน  มีดังนี้ 
  (๑) เครื่องขัดพ้ืน  ไมนอยกวา ๒ เครื่อง 
  (๒) เครื่องดูดฝุน ไมนอยกวา ๒ เครื่อง  

/๓) ไมกวาด... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

  (๓) ไมกวาด  
  (๔) ไมถูพ้ืน  
  (๕) แปรงขัดพ้ืน  
  (๖) ผาเช็ดโตะ  
  (๗) เครื่องมือเช็ดกระจก  
  (๘) ถังน้ํา, ขันน้ํา และสายยาง  
  (๙) น้ํายาท่ีใชในการทําความสะอาดท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (๑๐) ผงขัด, ผงซักฟอก  
  (๑๑) น้ํายาฆาเชื้อโรค และน้ํายาดับกลิ่น  
  (๑๒) น้ํายาสําหรับลางทําความสะอาด และน้ํายาเคลือบเงา  
  (๑๓) รถเข็นของ ไมนอยกวา ๒ คัน  
  (๑๔) บันได ขนาด ๖-๑๒ ข้ัน  
  (๑๕) ถุงขยะ  
  (๑๖) วัสดุและอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานทําความสะอาด  
  * รายการท่ี (๓) – (๖) ใหมีเทากับจํานวนพนักงานทําความสะอาด* 
 ผูวาจางจะจัดหาท่ีสําหรับจัดเก็บวัสดุและอุปกรณดังกลาวขางตนให  โดยผูรับจางเปน
ผูดูแลและเก็บรักษากุญแจหองเก็บวัสดุเอง แตท้ังนี้ผูวาจางจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนแกวัสดุอุปกรณของผูรับจางท้ังสิ้น  และผูรับจางตองดูแลรักษาความสะอาดสถานท่ีเก็บวัสดุดวย 
 - ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมดูแลและตรวจสอบการทําความสะอาดเปน
ประจําทุกวัน โดยมีตารางรายละเอียดการทําความสะอาดในแตละจุดซ่ึงพนักงานทําความสะอาด และหัวหนาผู
ควบคุมดูแลตองลงชื่อการปฏิบัติงานใหครบถวน  
 ๔.๔  การทําความสะอาดอาคารจํานวน ๖ คน ประจําวันใหดําเนินการดังนี้  
          ๔.๔.๑ กวาดพ้ืน ถูพ้ืนท่ีทํางานท้ังอาคาร เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนทางเดิน พ้ืนหอง ทํางาน
บันไดและราวบันได 
          ๔.๔.๒  ทําความสะอาดหองสุขา ชาย-หญิง  เก็บกวาดและเทตะกราหรือถังขยะแลวลางทํา
ความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ เช็ดถูทําความสะอาดพ้ืนและผนังหองน้ํา  ดวยน้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นลางทํา
ความสะอาดเครื่องสุขภัณฑท้ังหมด 
             ๔.๔.๓ ปดฝุนทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี ครุภัณฑ หรืออุปกรณในหองทํางานและหองอ่ืนๆ 
ภายในอาคารและจัดวางสิ่งของท่ีวางบนโตะใหเรียบรอย 

/๔.๔.๓ ทําความ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
      ๔.๔.๓ ทําความสะอาดโทรศัพทดวยน้ํายาฆาเชื้อ  
      ๔.๔.๔ เก็บกวาด  เทตะกราขยะ  ทําความสะอาดท่ีเข่ียบุหรี่  เก็บเศษผงและกนบุหรี่จากกระถาง
ทราย  แลวนําไปท้ิงในท่ีท้ิงขยะ  ลางแกวน้ําและถวยกาแฟใหสะอาดเรียบรอย 
      ๔.๔.๕ รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีพบเห็น  อาทิเชน  กระจกแตก  อางลางมือ
ชํารุด  ทอน้ําแตกหรือรั่ว  และสิ่งชํารุดอ่ืน ๆ ท่ีอยูภายในบริเวณท่ี  รับผิดชอบ 
      ๔.๔.๖ เช็ดและทําความสะอาดกระจก,ขอบกระจก,บานประตู,ขอบประตูและหนาตางทุกบาน  
      ๔.๔.๗ เช็ดและทําความสะอาดโตะรับแขก  เกาอ้ี  และโซฟาสําหรับรับแขก  
      ๔.๔.๘ เช็ดและทําความสะอาดราวบันไดและข้ันบันไดข้ึนลงสํานักงาน  
      ๔.๔.๙ กวาดและมอบพ้ืนดวยน้ํายาทําความสะอาดและรักษาพ้ืนประจําวัน  
      ๔.๔.๑๐ ดูดฝุนบนพรมและลบรอยเปอนบนพรม  
      ๔.๔.๑๑ ทําความสะอาดทันทีท่ีสิ่งสกปรกเกิดข้ึน  โดยเหตุบังเอิญท่ีมิใชเกิดข้ึนตามปกติ  
      ๔.๔.๑๒ ดูแลปดน้ํา  ปดไฟฟาและตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากตัวอาคารเม่ืองานเสร็จ
ทุกวัน 
 ๔.๕  การทําความสะอาดอาคารประจําสัปดาหใหดําเนินการดังนี้  
      ๔.๕.๑  ปดกวาดหยากไยและฝุนละอองตามเพดานและฝาผนังท้ังหมด  
      ๔.๕.๒  ใชเครื่องปนขัดเงาพ้ืนท่ีลงน้ํายาเคลือบเงาไวเพ่ือขจัดฝุนและรักษาพ้ืนใหคงทน  
       ๔.๕.๓  ทําความสะอาด  ขจัดความสกปรกของพ้ืน  เก็บรอยเปอนตามขอบมุมทางเดิน  ขอบประตู  
สวิทซไฟฟา  และฝาผนังดวยน้ํายากําจัดรอยเปอน 
      ๔.๕.๔  ทําความสะอาดหองสุขา  ชาย-หญิง  หองอาบน้ํา  รวมท้ังอุปกรณเครื่องสุขภัณฑ  ขัดลางคราบ
สนิม  และตะกอนในหองน้ํา  พรอมท้ังลงน้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาดับกลิ่น 
      ๔.๕.๕  ทําความสะอาดชั้นวางของ  ขาโตะ,ขาเกาอ้ี,หลังโซฟาและหลังตูเก็บเอกสาร  
      ๔.๕.๖ เช็ดฝุนเครื่องคิดเลข,เครื่องพิมพดีด  ทําความสะอาดโตะพิมพดีดและอุปกรณสํานักงานทุก
ชนิด 
      ๔.๕.๗  เช็ดฝุนตามกรอบรูป  ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ  ท่ีตั้งอยูในสํานักงาน  ทําความสะอาด
ลูกกรงบันไดข้ึน-ลงสํานักงาน  และกระจกภายในอาคารท้ังหมด 
 ๔.๖  การทําความสะอาดอาคารประจําเดือนใหดําเนินการดังนี้  
      ๔.๖.๑  ทําความสะอาดหลอดไฟ  โคมไฟทุกดวงในอาคารและปดหยากไยในท่ีสูง  
      ๔.๖.๒  ทําความสะอาดกระจังเครื่องปรับอากาศ  
      ๔.๖.๓ เช็ดทําความสะอาดกระจกท้ังภายนอกและภายใน  ในกรณีท่ีกระจกเปอนหรือไมสะอาด  

/๔.๖.๔ เช็ด... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
      ๔.๖.๔  เช็ดเบาะเกาอ้ีท่ีเปนหนังแท  หรือหนังเทียม  ลงน้ํายาเคลือบเงาใหใหม  ขัดเงาสวนท่ีเปน
โลหะท้ังหมด 
      ๔.๖.๕  ลางทําความสะอาด  และลงน้ํายาเคลือบเงาพ้ืนภายในอาคาร  
      ๔.๖.๖  ดูดฝุนตามมานหนาตางและประตูท่ัวไป  
 ๔.๗  กําหนดมาตรฐานของการทําความสะอาดการทําความสะอาดพ้ืนอาคาร  
         ๔.๗.๑  ใหปดกวาดหรือดูดฝุนพ้ืนท่ีวางตามชั้น อาคาร หองโถง  ทางเดิน  บันได  ใหสะอาด
ปราศจากเศษผงฝุนละอองและนําขยะไปท้ิงนอกตัวอาคาร ณ ท่ีท้ิงขยะท่ีผูวาจางกําหนด  ใหใชไมกวาดขนออน
ในการปดกวาด  หรือเครื่องดูดฝุน  โดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน 
 ๔.๗.๒ การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาดตามขอ (๑) แลว  ใหถูพ้ืนท่ีตางๆ ดวยมอบชุบน้ํา
บิดหมาดๆ มอบท่ีนํามาใหงานตองเปนมอบท่ีสะอาด และหม่ันเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ  หากบริเวณใดมี
ความสกปรกมากใหใชน้ํายาขัดพ้ืน  หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม  ท้ังนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิ
ตาง ๆ บนพ้ืนซ่ึงเกิดจากรอยรองเทาดวย  หลักจากเช็ดถูพ้ืนแลว  บริเวณพ้ืนท่ีตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจาก
เศษผงฝุนละออก  และไมมีรอยเหวี่ยงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอรและเครื่องใช
สํานักงานและไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึนจากการทํางานดังกลาว 
 (๑) การลงน้ํายาขัดพ้ืน  เคลือบเงาพ้ืน  ใหทําหลังจากดําเนินการตาม (๑) และ (๒) แลวการ
ลงน้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตามจะตองระมัดระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยหรือ
ชํารุดเสียหาย 
      (๒) การขัดพ้ืนและขัดเงา  ใหทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืนหรือเคลือบเงา  ท้ังนี้ใหบริษัท
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือเครื่องใช  วัสดุ  อุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพ้ืน โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพ้ืน 
     (๓) การลอกพ้ืน  และเคลือบพ้ืนดวยน้ํายา  เพ่ือใหผิดพ้ืนสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอย  
มีความสวยงามทนทานนั้น  ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสม  ท้ังนี้เม่ือทําการลอกพ้ืนและเคลือบพ้ืน
ดวยน้ํายา  ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัว  และเครื่องใชสํานักงาน (ท่ีเคลื่อนยายได)  ดวยหลังจากน้ํายา
แหงดีแลว  ใหขัดพ้ืนใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาท่ีเดิม 
   -  การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร  และเครื่องใชสํานักงาน  ใหปดกวาดเช็ดถูเครื่องใช
สํานักงาน  เชน  โตะ  เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ  และเฟอรนิเจอรตาง ๆ รวมท้ังรูปภาพแขวนฝาผนังใหสะอาด  
ปราศจากฝุนละออง  หยากไย  ใยแมงมุม  คราบสกปรกและริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากท่ีให
นํากลับเขาท่ีเดิมเม่ืองานแลวเสร็จ  โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ 

/การทํา... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

  -  การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน  ใหปดกวาด  เช็ดถู  ดูดฝุนใหสะอาดปราศจาก
ฝุนละอง  หยากไย  ใยแมงมุม  คราบสกปรก  หรือรอยตาง ๆ และไมมีเศษผงตกคางอยูบนพ้ืนหองการทํา
ความสะอาดในขอนี้ใหรวมถึงประตู  หนาตาง  ขอบประตู  และผนังใตหนาตางดวย 
  -  การทําความสะอาดกระจก  ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก  หรือลางดวยน้ําสบูออน   
แลวลางดวยน้ําและเช็ดใหแหง  ใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก  ตําหนิหรือรอยสัมผัสและหามใชผง
ขัดในการทําความสะอาดกระจก 
  -  ทําความสะอาดผามาน  ใหดูแลรักษาความสะอาดผามาน  และมานปรับแสงใหสะอาด
ปราศจากฝุนละออง  หยากไย  และคราบสกปรก 
  -  การทําความสะอาดโคมไฟ  หลอดไฟ  และปลั๊กไฟ  ใหเช็ดใหสะอาดปราศจากฝุนละออง  
หยากไย  และคราบสกปรก  และใหทําดวยความระมัดระวัง  หากมีการถอดมาทําความสะอาด  เม่ืองานเสร็จ
ใหประกอบเขาท่ีเดิม  โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ 
  -  การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศและพัดลม  ใหปฏิบัติเหมือนการทําความสะอาดโคม
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ 
๕.  กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
  ๕.๑  ผูรับจางจะตองจัดพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานประจําตั้งแตวันจันทร-วันศุกร  ดังนี้  
         -  จัดพนักงานทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
เลขท่ี  ๑๑๙/๑๐ หมูท่ี ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จํานวน ๖  คน 
  ๕.๒  พนักงานทําความสะอาดจะตองปฏิบัติงานตลอดเวลา  ตั้งแตเวลา  ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ของทุกวันท่ีมาปฏิบัติงาน 
  ๕.๓  หากมีพนักงานปฏิบัติงานไมครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวตามขอ  ๕.๑  และ ขอ ๕.๒  
ขอใหผูรับจางจัดพนักงานทดแทนใหดวย  มิฉะนั้นจะคิดคาปรับเปนเงินไมต่ํากวารอยละ  ๐.๑๐ ของวงเงินตาม
สัญญาจางตอวัน 
๖.  การสงพนักงานเขาทําความสะอาดใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้ 
 ๖.๑  จัดทําประวัติพนักงานโดยละเอียด  และรูปถายขนาด  ๒  นิ้ว  ๒  รูป  สงใหผูวาจาง
ลวงหนาภายในเวลา  -๗-  วันทําการ  กอนวันเริ่มงานทําความสะอาดตามสัญญาจาง 
  ๖.๒   พนักงานทุกคนตองแตงกายในเครื่องแบบท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  ติดปายชื่อประจําตัวทุกคน 
 ๖.๓  พนักงานท่ีผูรับจางจัดสงมานั้น  ตองเปนผูมีสุขภาพดี  มีกิริยาวาจาสุภาพ  มีประวัติดี  มี
ความซ่ือสัตยสุจริต และผานการฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว 
 ๖.๔  ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใหคาเสียหายหรือซอมแซมทรัพยสินของผูวาจางท่ี
เกิดความเสียหายข้ึนหรือสูญหาย  โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจางดวย 

/๖.๕ ผูรับ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๘- 

 
 ๖.๕  ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองคนงาน  หรือลูกจางของผูรับจางท่ีมาทํางาน
กับผูวาจางเก่ียวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย  โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก 
๗. วงเงินในการจัดหา 
 ภายในวงเงิน ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหม่ืนบาทถวน) โดยเบิกจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๘. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา (ราคาต่ําสุด) เนื่องจากมีการกําหนดรายละเอียด
ขอบเขตงานท่ีเปนมาตรฐาน มีคุณภาพเพียงพอตอความตองการใชงานและเปนประโยชนตอสวนราชการแลว 
๙. ขอกําหนดอ่ืนๆ 
 ๙.๑ รายละเอียดและขอกําหนดนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหรือขอตกลง ซ่ึงผูรับจางตองปฏิบัติ
ใหเปนตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
 ๙.๒ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงกอหนี้ผูกพัน จะดําเนินการเม่ือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช และสํานักงบประมาณไดจัดสรร
งบประมาณใหแลวเทานั้น 
 ๙.๓ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ในขอบเขตงาน และในการ
ดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจาง ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนทางราชการเปนสําคัญ 
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คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
            ผูกําหนดรายละเอียด 
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