ประกาศคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เรื่อง ประกวดราคาจางบริการทําความสะอาดอาคารของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
..................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความประสงคจะประกวดราคาจางบริการทําความ
สะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถวน)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจางดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอแก คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
๑๑. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
/โดยตรง...

-๒โดยตรงกับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที่กรมหรือหนวยงานของรัฐที่เชื่อถือได
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๒. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement:e-GP)
๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐. น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสดังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต
www.ffa.bpi.ac.th หรือ gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๘๖ – ๘๘ ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงจะกระทําตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใชบังคับและไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาครั้ง
นี้สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได

-๓ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นาย
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

เดน หวานจริง)
คณบดีคณะศิลปวิจิตร ปฏิบัติราชการแทน

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๑ .
ประกวดราคา จางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป .
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป .
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ .
-----------------------------------------

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “คณะศิลปวิจิตร” มีความประสงค จะ
ประกวดราคาจางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ๑๑๙/๑๐ หมู ๓ ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่น
บาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสา รประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา ที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง ทําความสะอาดอาคาร
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
- หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖
แบบบัญชีเอกสาร ที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒
.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
/๒.๕ ไมเปน...

-๒๒.๕ ไมเปนซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจางดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอแก คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
๒.๑๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน
ที่กรมหรือหนวยงานของรัฐที่เชื่อถือได
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
/ทั้งนี้...

-๓ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๒. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง (Electronic Government Procurement:e-GP)
๒.๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ 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 หรือสําเนาบัญชีผูถือหุนที่กระทรวงพาณิชยออกให
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกัน ในฐานะ
เปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และใน
กรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวม
คาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน ( ๑) และหลักฐานการจดทะเบียนตาง ๆ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
/(๔) สําเนา...

-๔(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับผูประกอบการ
ประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิพร่มอมรับรองสําเนาถูกตอง
(
๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ
๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๒ เทานั้น)
(๓) บัญชีรายการจาง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภท
ตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) เอกสารเพิ่มเติมตางๆ
(๔.๑) สําเนาสัญญาจางซึ่งเปนสัญญาเดียวกับสัญญารับรองผลงานที่แนบในการ
ยื่นเสนอราคา พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๓ เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ และ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชี
เอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการใหครบถวน
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จ ไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
/๔.๔ กอนการ...

-๕๔.๔ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่
กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
๔.๖ ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Protable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล ( Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกจะดํ
ส าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน หรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง เปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และคณะศิลปวิจิตรจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา จางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิให่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
/(๒) ราคา...

-๖(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต 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 หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ คณะศิลป
วิจิตรเทานั้น
๕ .๓ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของคณะศิลปวิจิตร
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิทีก่เปสน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๕ .๔ ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ คณะศิลปวิจิตร มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได คณะศิลปวิจิตร มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
/๕.๕ คณะ...

-๗๕.๕ คณะศิลปวิจิตรทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือก จาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัด จางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ คณะศิลปวิจิตร เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา จะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆมิได รวมทั้ง คณะศิลปวิจิตร จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ไดวาการยื่น ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือคณะศิลปวิจิตรจะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได คณะศิลปวิจิตรมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๖ คณะศิลปวิจิตร มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และคณะศิลปวิจิตร
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญา จางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ
๑.๓ กับ คณะศิลปวิจิตร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ .ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให คณะศิลปวิจิตรยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๖.๑) เงินสด
(๖.๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายในนามกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
/(๖.๓) หนังสือ...

-๘๑.๔ (๒)

(๖.๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ

(๖.๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๖.๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗ . คาจางและการจายเงิน
คณะศิลปวิจิตรจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
/งวดที่ ๙...

-๙งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางปฏิบัติงานตั้งแต ๑-๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบ สัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ จะกําหนดใน
อัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙ . การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่คณะศิลปวิจิตรไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหไดดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ คณะศิลปวิจิตรไดรับอนุมัติเงินคา จางจากเงินงบ
ประประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจางเหมาทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หกแสนสองหมื่นบาทถวน ) .
๑๐.๒ เมื่อคณะศิลปวิจิตรไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่
ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู รับจาง จะตองสั่งหรือนําสิ่งของ มาเพื่องานจาง ดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเปนผู รับจาง จะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
/(๒) จัดการ…

-๑๐(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง คณะศิลปวิจิตร ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ๗ คณะศิลปวิจิตรจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ คณะศิลปวิจิตรสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ หนวยงานของรัฐอาจประกาศยอกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได
(๑) หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง
หรือเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานขอรัฐหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

/๑๒. การ...

-๑๑๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานขอรัฐไวชั่วคราว
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
วันที่ 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 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งระยะเวลาการจางตามสัญญาดังกลาวใกลสิ้นสุดลงแลว เพื่อใหการจาง
เหมาบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนไปอยางตอเนื่อง จึงเห็น
ควรดําเนินการจัดหาผูรับจางบริการทําความสะอาดอาคารตอไป ในปงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการจางเหมาทําความสะอาดอาคารของ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่
๑๑๙/๑๐ หมูที่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
(๑)
มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(๕) ไมเปนซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
รัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการกรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
(๖) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(๗) เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจางดังกลาว
(๘) ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอแก คณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
/(๙)ไม...

-๒(๙) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(๑๐) ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
(๑๑) ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมหรือ
หนวยงานของรัฐที่เชื่อถือได
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และเสนอราคาใหเสนอในนามกิจการรวมคาสวน
คุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(๑๒) ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
(Electronic Government Procurement:e-GP)
(๑๓) ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๑๔) ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๔. ราย...

-๓๔. รายละเอียด/ขอบเขตของงาน
๔.๑ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เลขที่ ๑๑๙/๑๐ หมูที่ ๓ ตําบลศายาลา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จํานวน ๖ คน กําหนด
๔.๑.๑ ทําความสะอาดภายในอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ทุกหอง เชน
หองสํานักงาน, คณบดีและรองคณบดี, หองพักอาจารยทุกหอง, หองเรียนทุกหอง, หองประชุม,หองน้ํา ทุก
หองและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามการมอบหมายงานของคณะ
๔.๑.๒ ทําความสะอาดภายนอกอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กวาดและเก็บ
เศษใบไมและขยะบริเวณโดยรอบอาคาร, กวาดและเก็บขยะตามทอระบายน้ํา, รดน้ําตนไมบริเวณรอบๆอาคาร
๔.๑.๓ ทําความสะอาดพื้น หลังกระจก ประตู หนาตาง เฟอรนิเจอรภายในอาคารและภายนอก
อาคาร
๔.๑.๔ ทําความสะอาดลางพื้น เช็ดกระจก ลงน้ํายาเครื่องขัดพื้นอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔.๑.๕ ดูแลการเปด
– ปดอาคารพรอมใชปฏิบัติงาน
๔.๑.๖ ดูแลการเปด
– ปดไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสํานักงาน
๔.๑.๗ พนักงานทําความสะอาดพรอมทําความสะอาดตลอดเวลา
๔.๑.๘ ทําหนาที่จัดเตรียมสถานที่และเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มพรอมจัดเก็บ
ภาชนะลางทําความสะอาดเมื่อมีแขกหรือการจัดประชุมของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๔.๑.๙ พนักงานทําความสะอาดพรอมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากผูบริหารของ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๔.๑.๑๐ ใหปฏิบัติหนาที่ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑการทําความสะอาดโดยเครงครัด
๔.๒ ระยะเวลาการจางบริการทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๔.๓ กําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการทําความสะอาดอาคาร ดังนี้
๔.๓.๑ การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณในการทําความสะอาด
- ผูรับจางตองเปนผูจัดหาคนงานทําความสะอาด ตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใชและน้ํายา
ทําความสะอาดที่มีคุณภาพ ดวยทุนทรัพยของผูรับจางเองทั้งสิ้น ยกเวน ไฟฟา ประปา ผูวาจาง
ยินยอมใหใชไดเทาที่จําเปนตอการบริการทําความสะอาด อุปกรณ และเครื่องมือทําความสะอาดที่ผูรับจาง
จะตองจัดหามาประจําสําหรับปฏิบัติงาน มีดังนี้
(๑) เครื่องขัดพื้น
ไมนอยกวา ๒ เครื่อง
(๒) เครื่องดูดฝุน ไมนอยกวา ๒ เครื่อง
/๓) ไมกวาด...

-๔(๓) ไมกวาด
(๔) ไมถูพื้น
(๕) แปรงขัดพื้น
(๖) ผาเช็ดโตะ
(๗) เครื่องมือเช็ดกระจก
(๘) ถังน้ํา, ขันน้ํา และสายยาง
(๙) น้ํายาที่ใชในการทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
(๑๐) ผงขัด, ผงซักฟอก
(๑๑) น้ํายาฆาเชื้อโรค และน้ํายาดับกลิ่น
(๑๒) น้ํายาสําหรับลางทําความสะอาด และน้ํายาเคลือบเงา
(๑๓) รถเข็นของ ไมนอยกวา ๒ คัน
(๑๔) บันได ขนาด ๖-๑๒ ขั้น
(๑๕) ถุงขยะ
(๑๖) วัสดุและอุปกรณอื่นๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
* รายการที่ (๓)
– (๖) ใหมีเทากับจํานวนพนักงานทําความสะอาด*
ผูวาจางจะจัดหาที่สําหรับจัดเก็บวัสดุและอุปกรณดังกลาวขางตนให โดยผูรับจางเปน
ผูดูแลและเก็บรักษากุญแจหองเก็บวัสดุเอง แตทั้งนี้ผูวาจางจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกวัสดุอุปกรณของผูรับจางทั้งสิ้น และผูรับจางตองดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุดวย
- ผูรับจางจะตองจัดใหมีหัวหนาผูควบคุมดูแลและตรวจสอบการทําความสะอาดเปน
ประจําทุกวัน โดยมีตารางรายละเอียดการทําความสะอาดในแตละจุดซึ่งพนักงานทําความสะอาด และหัวหนาผู
ควบคุมดูแลตองลงชื่อการปฏิบัติงานใหครบถวน
๔.๔ การทําความสะอาดอาคารจํานวน ๖ คน ประจําวันใหดําเนินการดังนี้
๔.๔.๑ กวาดพื้น ถูพื้นที่ทํางานทั้งอาคาร เช็ดถูทําความสะอาดพื้นทางเดิน พื้นหอง ทํางาน
บันไดและราวบันได
๔.๔.๒
ทําความสะอาดหองสุขา ชาย-หญิง เก็บกวาดและเทตะกราหรือถังขยะแลวลางทํา
ความสะอาดดวยน้ํายาฆาเชื้อ เช็ดถูทําความสะอาดพื้นและผนังหองน้ํา ดวยน้ํายาฆาเชื้อและดับกลิ่นลางทํา
ความสะอาดเครื่องสุขภัณฑทั้งหมด
๔.๔.๓ ปดฝุนทําความสะอาดโตะ เกาอี้ ครุภัณฑ หรืออุปกรณในหองทํางานและหองอื่นๆ
ภายในอาคารและจัดวางสิ่งของที่วางบนโตะใหเรียบรอย
/๔.๔.๓ ทําความ...

-๕๔.๔.๓ ทําความสะอาดโทรศัพทดวยน้ํายาฆาเชื้อ
๔.๔.๔ เก็บกวาด เทตะกราขยะ ทําความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ เก็บเศษผงและกนบุหรี่จากกระถาง
ทราย แลวนําไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ ลางแกวน้ําและถวยกาแฟใหสะอาดเรียบรอย
๔.๔.๕ รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่พบเห็น อาทิเชน กระจกแตก อางลางมือ
ชํารุด ทอน้ําแตกหรือรั่ว และสิ่งชํารุดอื่น ๆ ที่อยูภายในบริเวณที่ รับผิดชอบ
๔.๔.๖ เช็ดและทําความสะอาดกระจก,ขอบกระจก,บานประตู,ขอบประตูและหนาตางทุกบาน
๔.๔.๗ เช็ดและทําความสะอาดโตะรับแขก เกาอี้ และโซฟาสําหรับรับแขก
๔.๔.๘ เช็ดและทําความสะอาดราวบันไดและขั้นบันไดขึ้นลงสํานักงาน
๔.๔.๙ กวาดและมอบพื้นดวยน้ํายาทําความสะอาดและรักษาพื้นประจําวัน
๔.๔.๑๐ ดูดฝุนบนพรมและลบรอยเปอนบนพรม
๔.๔.๑๑ ทําความสะอาดทันทีที่สิ่งสกปรกเกิดขึ้น โดยเหตุบังเอิญที่มิใชเกิดขึ้นตามปกติ
๔.๔.๑๒ ดูแลปดน้ํา ปดไฟฟาและตรวจตราความเรียบรอยกอนออกจากตัวอาคารเมื่องานเสร็จ
ทุกวัน
๔.๕ การทําความสะอาดอาคารประจําสัปดาหใหดําเนินการดังนี้
๔.๕.๑ ปดกวาดหยากไยและฝุนละอองตามเพดานและฝาผนังทั้งหมด
๔.๕.๒ ใชเครื่องปนขัดเงาพื้นที่ลงน้ํายาเคลือบเงาไวเพื่อขจัดฝุนและรักษาพื้นใหคงทน
๔.๕.๓ ทําความสะอาด ขจัดความสกปรกของพื้น เก็บรอยเปอนตามขอบมุมทางเดิน ขอบประตู
สวิทซไฟฟา และฝาผนังดวยน้ํายากําจัดรอยเปอน
๔.๕.๔ ทําความสะอาดหองสุขา ชาย-หญิง หองอาบน้ํา รวมทั้งอุปกรณเครื่องสุขภัณฑ ขัดคราบ
ลาง
สนิม และตะกอนในหองน้ํา พรอมทั้งลงน้ํายาฆาเชื้อและน้ํายาดับกลิ่น
๔.๕.๕ ทําความสะอาดชั้นวางของ ขาโตะ,ขาเกาอี้,หลังโซฟาและหลังตูเก็บเอกสาร
๔.๕.๖ เช็ดฝุนเครื่องคิดเลข,เครื่องพิมพดีด ทําความสะอาดโตะพิมพดีดและอุปกรณสํานักงานทุก
ชนิด
๔.๕.๗ เช็ดฝุนตามกรอบรูป ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ที่ตั้งอยูในสํานักงาน ทําความสะอาด
ลูกกรงบันไดขึ้น-ลงสํานักงาน และกระจกภายในอาคารทั้งหมด
๔.๖ การทําความสะอาดอาคารประจําเดือนใหดําเนินการดังนี้
๔.๖.๑ ทําความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟทุกดวงในอาคารและปดหยากไยในที่สูง
๔.๖.๒ ทําความสะอาดกระจังเครื่องปรับอากาศ
๔.๖.๓ เช็ดทําความสะอาดกระจกทั้งภายนอกและภายใน ในกรณีที่กระจกเปอนหรือไมสะอาด
/๔.๖.๔ เช็ด...

-๖๔.๖.๔ เช็ดเบาะเกาอี้ที่เปนหนังแท หรือหนังเทียม ลงน้ํายาเคลือบเงาใหใหม ขัดเงาสวนที่เปน
โลหะทั้งหมด
๔.๖.๕ ลางทําความสะอาด และลงน้ํายาเคลือบเงาพื้นภายในอาคาร
๔.๖.๖ ดูดฝุนตามมานหนาตางและประตูทั่วไป
๔.๗ กําหนดมาตรฐานของการทําความสะอาดการทําความสะอาดพื้นอาคาร
๔.๗.๑ ใหปดกวาดหรือดูดฝุนพื้นที่วางตามชั้น อาคาร หองโถง ทางเดิน บันได ใหสะอาด
ปราศจากเศษผงฝุนละอองและนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออน
ในการปดกวาด หรือเครื่องดูดฝุน โดยไมทําใหเกิดความเสียหายแกพื้นเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน
๔.๗.๒ การถูดวยมอบ หลังจากทําความสะอาดตามขอ (๑) แลว ใหถูพื้นที่ตางๆ ดวยมอบชุบน้ํา
บิดหมาดๆ มอบที่นํามาใหงานตองเปนมอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมี
ความสกปรกมากใหใชน้ํายาขัดพื้น หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิ
ตาง ๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากรอยรองเทาดวย หลักจากเช็ดถูพื้นแลว บริเวณพื้นที่ตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจาก
เศษผงฝุนละออก และไมมีรอยเหวี่ยงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอรและเครื่องใช
สํานักงานและไมมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทํางานดังกลาว
(๑) การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม (๑) และ (๒) แลวการ
ลงน้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตามจะตองระมัดระวังไมใหฝาผนังหรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอยหรือ
ชํารุดเสียหาย
(๒) การขัดพื้นและขัดเงา ใหทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพื้นหรือเคลือบเงา ทั้งนี้ใหบริษัท
พิจารณาเลือกใชเครื่องมือเครื่องใช วัสดุ อุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายหรือตําหนิใด ๆ บนพื้น
(๓) การลอกพื้น และเคลือบพื้นดวยน้ํายา เพื่อใหผิดพื้นสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอย
มีความสวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อทําการลอกพื้นและเคลือบพื้น
ดวยน้ํายา ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัว และเครื่องใชสํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) ดวยหลังจากน้ํายา
แหงดีแลว ใหขัดพื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาที่เดิม
- การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน ใหปดกวาดเช็ดถูเครื่องใช
สํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอรนิเจอรตาง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนังใหสะอาด
ปราศจากฝุนละออง หยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรกและริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ให
นํากลับเขาที่เดิมเมื่องานแลวเสร็จ โดยไมใหเกิดความเสียหายใด ๆ
/การทํา...

-๗- การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน ใหปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุนใหสะอาดปราศจาก
ฝุนละอง หยากไย ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยตาง ๆ และไมมีเศษผงตกคางอยูบนพื้นหองการทํา
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 เมื่องานเสร็จ
ใหประกอบเขาที่เดิม โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
- การทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศและพัดลม ใหปฏิบัติเหมือนการทําความสะอาดโคม
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
๕. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผูรับจาง
๕.๑ ผูรับจางจะตองจัดพนักงานทําความสะอาดปฏิบัติงานประจําตั้งแตวันจันทร-วันศุกร ดังนี้
- จัดพนักงานทําความสะอาดอาคารของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เลขที่ ๑๑๙/๑๐ หมูที่ ๓ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จํานวน ๖ คน
๕.๒ พนักงานทําความสะอาดจะตองปฏิบัติงานตลอดเวลา ตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ของทุกวันที่มาปฏิบัติงาน
๕.๓ หากมีพนักงานปฏิบัติงานไมครบตามจํานวนที่กําหนดไวตามขอ 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 พนักงานทุกคนตองแตงกายในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ติดปายชื่อประจําตัวทุกคน
๖.๓ พนักงานที่ผูรับจางจัดสงมานั้น ตองเปนผูมีสุขภาพดี มีกิริยาวาจาสุภาพ มีประวัติดี มี
ความซื่อสัตยสุจริต และผานการฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว
๖.๔ ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใหคาเสียหายหรือซอมแซมทรัพยสินของผูวาจางที่
เกิดความเสียหายขึ้นหรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจางดวย
/๖.๕ ผูรับ...

-๘๖.๕ ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองคนงาน หรือลูกจางของผูรับจางที่มาทํางาน
กับผูวาจางเกี่ยวกับสิทธิอันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก
๗. วงเงินในการจัดหา
ภายในวงเงิน ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นบาทถวน) โดยเบิกจากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา (ราคาต่ําสุด) เนื่องจากมีการกําหนดรายละเอียด
ขอบเขตงานที่เปนมาตรฐาน มีคุณภาพเพียงพอตอความตองการใชงานและเปนประโยชนตอสวนราชการแลว
๙. ขอกําหนดอื่นๆ
๙.๑ รายละเอียดและขอกําหนดนี้ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาหรือขอตกลง ซึ่งผูรับจางตองปฏิบัติ
ใหเปนตามเงื่อนไขที่กําหนด
๙.๒ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงกอหนี้ผูกพัน จะดําเนินการเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช และสํานักงบประมาณไดจัดสรร
งบประมาณใหแลวเทานั้น
๙.๓ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงการดําเนินการใดๆ ในขอบเขตงาน และในการ
ดําเนินงานใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชนทางราชการเปนสําคัญ
...............................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูกําหนดรายละเอียด

