ประกาศคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารจานวน ๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
..................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาด
อาคารจานวน ๖ คน ประจ าคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ประมาณราคากลาง ๖๑๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จานวน ๑ งาน
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ต้องแนบผลงาน (สัญญา
จ้างเหมาทาความสะอาดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซอง / เปิดซองสอบราคา ณ สถานที่ วันและเวลา ดังนี้
๑. กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานเลขานุการคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา ชั้น ๗
/๒. กาหนด......

-๒๒. กาหนดเปิดซองสอบราคา
๒.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ส่วนที่ ๑
ในวัน ที่ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ องประชุมคณะศิล ปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิล ป์
ศาลายา ชั้น ๗
๒.๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการเปิดซองใบเสนอราคาและเอกสาร
หลักฐานส่วนที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ศาลายา ชั้น ๗
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สานักงานเลขานุการคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ศาลายา ชั้น ๗ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๔๘๒-๒๑๘๖-๘๘ โทรสารหมายเลข ๐-๒๔๘๒-๒๑๘๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใน
วันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ ของศูนย์จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ www.Gprocurement.go.th และทาง
เว็บไซต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ http://ffa.bpi.ac.th
อนึ่ ง สถาบัน บั ณฑิตพัฒ นศิลป์ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่จัด จ้างก็ได้
หากไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งรายการและหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเด่น หวานจริง)
คณบดีคณะศิลปวิจิตร ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร จานวน ๖ คน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๖๑๐,๐๐๐.- บาท . ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ สัญญาจ้างทาความสะอาดสถานที่ 1/2557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
๔.๒ สัญญาจ้างทาความสะอาดสถานที่ 1/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557
๔.๓ สัญญาจ้างทาความสะอาดสถานที่ 1/2559 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558
๕. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๕.๑ นายเด่น หวานจริง
๕.๒ นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
๕.๓ นางสาวเฟื่องฟ้า ตองอ่อน

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑ / ๒๕๖๐ .
การจ้าง เหมาทาความสะอาดอาคาร จานวน ๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ .
.......................................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันฯ” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร จานวน ๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(ตามรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารจานวน ๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์) จานวน ๑ งาน งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐.- บาท ( หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้อ งไม่เ ป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอ
ราคารายอื่น ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือ ไม่เ ป็นผู้ถูกกระทาการอันเป็นการขัด ขวางการแข่งขัน ราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ห รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า
นั้น
/ ๓. หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่นมาพร้อมกับ ซองใบเสนอราคา
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ยื่น (๑) สาเนาหนัง สือ สารอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (๒) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ (๓) ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดให้ยื่น (๑) สาเนาหนังสือรั บรองการจด
ทะเบีย นนิติบุค คล (๒) หนัง บริค ณห์ ส นธิ (๓) บัญชีร ายชื่อ กรรมการผู้จัด การ (๔) ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้า มี) (๕) บัญ ชีผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ สาเนาบัญ ชีผู้ถือ หุ้น ที่ก ระทรวงพาณิช ย์อ อกให้ พร้อ มรับ รอง
สาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเป็น บุค คลธรรมดา หรือ คณะบุค คลที่มิใ ช่นิติ
บุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาร่ว มกัน ในฐานะ
เป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของผู้ร่ว มค้า และใน
กรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่ว ม
ค้า ฝ่า ยใดเป็น นิติบุค คลให้ยื่น เอกสารตามที่ระบุไ ว้ใ น (๑) และหลัก ฐานการจดทะเบีย นต่า ง ๆ พร้อ ม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ส าหรับ ผู ้ป ระกอบการประเภทร้า นค้า จะต้อ งมีส าเนาหนัง สือ จดทะเบีย นพาณิช ย์แ ละใบทะเบีย น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒)
/ ๔. การเสนอ...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้ว น ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือ
แก้ไ ข หากมีก ารขูด ลบ ตก เติม แก้ไ ขเปลี่ย นแปลงจะต้อ งลงลายมือ ชื่อ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาพร้อ ม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
ในการนี้ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาให้เ สนอราคาเป็น เงิน บาท และเสนอราคาเพีย งราคา
เดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ร าคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัว เลขและตัว หนังสือ ถ้าตัว เลขและตัว หนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เ สนอจะต้อ งเสนอกาหนดยื่น ราคาไม่น้อ ยกว่า ๑๒๐ วัน นับ ตั้ง แต่วัน เปิด
ซองสอบราคาโดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และ
จะถอนการราคามิได้
๔.๒ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้อ งก าหนดเวลาด าเนิน การแล้ว เสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๓ ก่อ นยื่น ซองสอบราคา ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาควรตรวจดูร่า งสัญ ญา แบบรูป
และรายละเอีย ด ฯลฯ ให้ถี่ถ้ว นและเข้า ใจเอกสารสอบราคาทั้ง หมดเสีย ก่อ นที่จ ะตกลงยื่น ซองสอบ
ราคาตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง
ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๑ /๒๕๖๐ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ ๑
กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามนาฬิกาของ
ห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ศาลายา ชั้น ๗
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.ตามนาฬิกาของห้องประชุม คณะศิลปวิจิตร ศาลายา ชั้น ๗
/ คณะกรรมการ...

-๔คณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาจะดาเนิน การตรวจสอบคุณ สมบัติข องผู้เ สนอแต่ล ะราย
ว่าเป็ น ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑)
ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อ ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไ ด้รับการคัด เลือ ก
ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคากระทาการอั น เป็น การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรม
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯเชื่อ ว่ามีการกระทาอัน เป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาและประกาศรายชื่อ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือก และสถาบันฯ จะพิจ ารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาเพราะเหตุ
เป็ น ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือ เป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ก ระทาการอัน เป็น การขัด ขวางการแข่ง ขัน ราคาอย่า งเป็น
ธรรม อาจอุท ธรณ์ค าสั ่ง ดัง กล่า ว ต่อ ปลัด กระทรวงภายใน ๓ วัน นับ แต่ว ัน ที ่ไ ด้ร ับ แจ้ง จาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
การยื่น อุท ธรณ์ต ามวรรค ๔ ย่อ มไม่เ ป็น เหตุใ ห้มีก ารขยายระยะเวลาการเปิ ด ซองใบ
เสนอราคาเว้น แต่ป ลั ดกระทรวงพิจ ารณาเห็ นว่า การขยายระยะเวลาดัง กล่า วจะเป็น ประโยชน์แ ก่ท าง
ราชการอย่า งยิ่ง และในกรณีที่ป ลัด กระทรวงพิจ ารณาเห็น ด้ว ยกับคาคัดค้า นของผู้อุท ธรณ์แ ละเห็น ว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ท างราชก ารอย่างยิ่ง ให้
ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวแล้ว
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม ทั้งนี้ราคาที่เสนอแต่
ละรายการก่อนราคารวม จะต้องมีราคาไม่สูงกว่าวงเงินของรายการนั้นตามที่สถาบันฯได้รับงบประมาณ
๕.๒ หากผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคารายใดมีคุณ สมบัติไ ม่ถูก ต้อ งตามข้อ ๒ หรือ ยื ่น
หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือ ไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔
แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือ ผิด หลงเพีย งเล็ก น้อย หรือที่ผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ว นที่มิใ ช่ส าร ะสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯเท่านั้น
/ ๕.๓ สถาบันฯ

-๕๕.๓ สถาบันฯสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสถาบันฯ
๒. ไม่ก รอกชื่อ นิติบุค คลหรือ บุค คลธรรมดาหรือ ลงลายมือ ชื่อ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอ
ราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
๓. เสนอรายละเอีย ดแตกต่า งไปจากเงื่อ นไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เ ป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๔. ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามิได้ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการฯ หรือสถาบันฯมี
สิท ธิใ ห้ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาชี้แ จงข้อ เท็จ จริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อ เท็จ จริง อื่น ใดที่เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้
ประสงค์จ ะเสนอราคาได้ สถาบัน ฯ มีสิท ธิที่จ ะไม่รับ ราคาหรือไม่ทาสัญ ญา หากหลักฐานดัง กล่า วไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สถาบันฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันฯเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคาเสมือ นเป็น ผู้ทิ้ง งานไม่ ว่าจะเป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ไ ด้รับการคัด เลือ กหรือ ไม่ก็ต าม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการปิดซองสอบราคาว่า ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามีสิท ธิได้รับ การคัดเลือ กตามที่ไ ด้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๔ เป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็น ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) สถาบันฯ
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ ๔.๔ และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง งาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดาเนินการไป
และจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
/ ๖. การทาสัญญา....

-๖๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสถาบันฯ
ภายใน ๑๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาค่า จ้า งที่ส อบราคาได้ ให้ส ถาบัน ฯ ยึด ถือ ไว้ใ นขณะทาสัญญา โดยใช้ห ลัก ประกันอย่างใดอย่า ง
หนึ่งต่อไปนี้
๑. เงินสด
๒. เช็คที่ธ นาคารสั่งจ่ายให้แก่ส ถาบันฯ โดยเป็นเช็คที่ล งวันที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๓. หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
๔. หนังสือ คาประกัน ของบริ ษัท เงิน ทุน อุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทยหรือบริษัท เงิน ทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิช ย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่ว นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑๔ (๒)
๕. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จ ะคืน ให้โ ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนที่ผู้ช นะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑ สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม
สถาบันฯจะจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบ และหรือ
รายละเอีย ดที่ท างราชการกาหนด พร้อ มส่ง มอบ ณ สถานที่ที่ส ถาบัน ฯ กาหนดให้ผู้รับ จ้า งส่ง มอบและ
คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๔ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้ว แต่ล ะกรณีจ ะต้อ งรับ ประกัน ความชารุด บกพร่อ งของงานที่จ้า งที่เ กิด ขึ้น ภายในระยะเวลา
ไม่น้อ ยกว่า ........๑.......ปี นับ ถัด จากวัน ที่ส ถาบันฯได้รับ มอบงาน โดยผู้รับ จ้า งต้องรีบ จัดการซ่อ มแซม
แก้ไขให้ ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
/ ๑๐. ขอสงวน

-๗๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๖๐ การลง
นามในสัญ ญาจะกระทาได้ต่อ เมื่อ สถาบัน ฯได้ รับ อนุมัติเ งิน ค่า จ้าง จากเงิน งบประมาณประจาปี ๒๕๖๐
ของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสถาบันฯ ได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงซื้อสิ่งของตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้า มาจากต่า งประเทศและของนั้น ต้อ งนาเข้า มาโดยทางเรือ ในเส้น ทางมีเ รือ ไทยเดิน อยู่แ ละสามารถ
ให้บ ริการรับ ขนได้ต ามที่รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือ ไทยจากต่า งประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับ อนุญ าตจากสานัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม
การพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่ น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึ่ง สถาบัน ฯ ได้คัด เลือ กแล้ว ไม่ไ ปทาสัญ ญา หรือ
ข้อ ตกลงภายในเวลาที่ท างราชการกาหนด ดัง ระบุใ นข้อ ๖ สถาบัน ฯ จะพิจ ารณาเรีย กร้อ งให้ช ดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ สถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ม เติมเงื่อนไข หรือกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นชอบของสานักงายอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้รับ จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบีย บ
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ ๑

เดือน กันยายน พ.ศ.

๒๕๕๙ .

รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาทาความสะอาดจานวน ๖ คน
ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
...............................................................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะจ้างเหมาทาความสะอาดจานวน
๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตาบลศายาลา อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จานวน ๖ คน กาหนด
๑.๑ ทาความสะอาดภายในอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกห้อง เช่น
ห้องสานักงาน, คณบดีและรองคณบดี , ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง, ห้องเรียนทุกห้อง, ห้องประชุม,ห้องน้า ทุก
ห้องและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามการมอบหมายงานของคณะ
๑.๒ ทาความสะอาดภายนอกอาคารคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กวาดและเก็บ
เศษใบไม้และขยะบริเวณโดยรอบอาคาร, กวาดและเก็บขยะตามท่อระบายน้า, รดน้าต้นไม้บริเวณรอบๆอาคาร
๑.๓ ทาความสะอาดพื้น หลังกระจก ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ภายในอาคารและภายนอก
อาคาร
๑.๔ ทาความสะอาดล้างพื้น เช็ดกระจก ลงน้ายาเครื่องขัดพื้นอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๕ ดูแลการเปิด – ปิดอาคารพร้อมใช้ปฏิบัติงาน
๑.๖ ดูแลการเปิด – ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสานักงาน
๑.๗ พนักงานทาความสะอาดพร้อมทาความสะอาดตลอดเวลา
๑.๘ ทาหน้าที่จัดเตรีย มสถานที่และเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มพร้อมจัดเก็บ
ภาชนะล้างทาความสะอาดเมื่อมีแขกหรือการจัดประชุมของคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑.๙ พนักงานทาความสะอาดพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหารของ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑.๑๐ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การทาความสะอาดโดยเคร่งครัด
๒. ระยะเวลาการจ้างเหมาทาความสะอาดอาคารจานวน ๖ คน ประจาคณะศิลปวิจิตร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓. กาหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การทาความสะอาดอาคาร ดังนี้
๓.๑ การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการทาความสะอาด
๓.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาคนงานทาความสะอาด ตลอดทั้งเครื่องมือเครื่องใช้และ
น้ายาทาความสะอาดที่มีคุณภาพ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ยกเว้น ไฟฟ้า ประปา ผู้ว่าจ้าง

-๒ยินยอมให้ใช้ได้เท่าที่จาเป็นต่อการบริการทาความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่องมือทาความสะอาดที่ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหามาประจาสาหรับปฏิบัติงาน มีดังนี้
เครื่องขัดพื้น
เครื่องดูดฝุ่น
ไม้กวาด
ไม้ถูพื้น
ผ้าเช็ดโต๊ะ
เครื่องมือเช็ดกระจก
ถังน้า,ขันน้า,สายยาง
น้ายาที่ใช้ในการทาความสะอาด
ผงขัด,ผงซักฟอก
น้ายาฆ่าเชื้อโรคและน้ายาดับกลิ่น
น้ายาสาหรับทาความสะอาดและเคลือบเงา
วัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร
๓.๑.๒. ผู้ว่าจ้างจะจัดหาที่สาหรับจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้ดูแลและเก็บรักษากุญแจห้องเก็บวัสดุเอง แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่วัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาความสะอาดสถานที่เก็บวัสดุด้วย
๓.๒ การทาความสะอาดอาคารจานวน ๖ คน ประจาวันให้ดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑ กวาดพื้น ถูพื้นที่ทางานทั้งอาคาร เช็ดถูทาความสะอาดพื้นทางเดิน พื้นห้อง ทางาน
บันไดและราวบันได
๓.๒.๒ ทาความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง เก็บกวาดและเทตะกร้าหรือถังขยะแล้วล้างทาความ
สะอาดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ เช็ดถูทาความสะอาดพื้นและผนังห้องน้า ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นล้างทาความ
สะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด
๓.๒.๓ ปัดฝุ่น ทาความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในห้องทางานและห้องอื่น ๆ
ภายในอาคารและจัดวางสิ่งของที่วางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
๓.๒.๔ ทาความสะอาดโทรศัพท์ด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ
๓.๒.๕ เก็บกวาด เทตะกร้าขยะ ทาความสะอาดที่เขี่ยบุหรี่ เก็บเศษผงและก้นบุหรี่จากกระถาง
ทราย แล้วนาไปทิ้งในที่ทิ้งขยะ ล้างแก้วน้าและถ้วยกาแฟให้สะอาดเรียบร้อย
๓.๒.๖ รายงานสิ่งของชารุดเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีที่พบเห็น อาทิเช่น กระจกแตก อ่างล้างมือ
ชารุด ท่อน้าแตกหรือรั่ว และสิ่งชารุดอื่น ๆ ที่อยู่ภายในบริเวณที่ รับผิดชอบ

-๓๓.๒.๗ เช็ดและทาความสะอาดกระจก,ขอบกระจก,บานประตู,ขอบประตูและหน้าต่างทุกบาน
๓.๒.๘ เช็ดและทาความสะอาดโต๊ะรับแขก เก้าอี้ และโซฟาสาหรับรับแขก
๓.๒.๙ เช็ดและทาความสะอาดราวบันไดและขั้นบันไดขึ้นลงสานักงาน
๓.๒.๑๐ กวาดและม๊อบพื้นด้วยน้ายาทาความสะอาดและรักษาพื้นประจาวัน
๓.๒.๑๑ ดูดฝุ่นบนพรมและลบรอยเปื้อนบนพรม
๔.๒.๑๒ ทาความสะอาดทันทีที่สิ่งสกปรกเกิดขึ้น โดยเหตุบังเอิญที่มิใช่เกิดขึ้นตามปกติ
๔.๒.๑๓ ดูแลปิดน้า ปิดไฟฟ้าและตรวจตราความเรียบร้อยก่อนออกจากตัวอาคารเมื่องานเสร็จ
ทุกวัน
๓.๓ การทาความสะอาดอาคารประจาสัปดาห์ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๓.๑ ปัดกวาดหยากไย่และฝุ่นละอองตามเพดานและฝาผนังทั้งหมด
๓.๓.๒ ใช้เครื่องปั่นขัดเงาพื้นที่ลงน้ายาเคลือบเงาไว้เพื่อขจัดฝุ่นและรักษาพื้นให้คงทน
๓.๓.๓ ทาความสะอาด ขจัดความสกปรกของพื้น เก็บรอยเปื้อนตามขอบมุมทางเดิน ขอบประตู
สวิทซ์ไฟฟ้า และฝาผนังด้วยน้ายากาจัดรอยเปื้อน
๓.๓.๔ ทาความสะอาดห้องสุขา ชาย-หญิง ห้องอาบน้า รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ขัดล้างคราบ
สนิม และตะกอนในห้องน้า พร้อมทั้งลงน้ายาฆ่าเชื้อและน้ายาดับกลิ่น
๓.๓.๕ ทาความสะอาดชั้นวางของ ขาโต๊ะ,ขาเก้าอี้,หลังโซฟาและหลังตู้เก็บเอกสาร
๓.๓.๖ เช็ดฝุ่นเครื่องคิดเลข,เครื่องพิมพ์ดีด ทาความสะอาดโต๊ะพิมพ์ดีดและอุปกรณ์สานักงานทุก
ชนิด
๓.๓.๗ เช็ดฝุ่นตามกรอบรูป ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ตั้งอยู่ในสานักงาน ทาความสะอาด
ลูกกรงบันไดขึ้น-ลงสานักงาน และกระจกภายในอาคารทั้งหมด
๓.๔ การทาความสะอาดอาคารประจาเดือนให้ดาเนินการดังนี้
๓.๔.๑ ทาความสะอาดหลอดไฟ โคมไฟทุกดวงในอาคารและปัดหยากไย่ในที่สูง
๓.๔.๒ ทาความสะอาดกระจังเครื่องปรับอากาศ
๓.๔.๓ เช็ดทาความสะอาดกระจกทั้งภายนอกและภายใน ในกรณีที่กระจกเปื้อนหรือไม่สะอาด
๓.๔.๔ เช็ดเบาะเก้าอี้ที่เป็นหนังแท้ หรือหนังเทียม ลงน้ายาเคลือบเงาให้ใหม่ ขัดเงาส่วนที่เป็น
โลหะทั้งหมด
๓.๔.๕ ล้างทาความสะอาด และลงน้ายาเคลือบเงาพื้นภายในอาคาร
๓.๔.๖ ดูดฝุ่นตามม่านหน้าต่างและประตูทั่วไป
๔. กาหนดมาตรฐานของการทาความสะอาด
๔.๑ การทาความสะอาดพื้นอาคาร

-๔๔.๑.๑ ให้ปั ดกวาดหรื อดูดฝุ่นพื้นที่ว่างตามชั้ น อาคาร ห้องโถง ทางเดิน บันได ให้ สะอาด
ปราศจากเศษผงฝุ่นละอองและนาขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ใช้ไม้กวาดขนอ่อน
ในการปัดกวาด หรือเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ทาให้เกิดความเสียหายแก่พื้นเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องใช้สานักงาน
๔.๑.๒ การถูด้วยม๊อบ หลังจากทาความสะอาดตามข้อ (๑) แล้ว ให้ถูพื้นที่ต่างๆ ด้วย
ม๊อบชุบน้าบิดหมาดๆ ม๊อบที่นามาให้งานต้องเป็นม๊อบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้าทาความสะอาดเสมอ หาก
บริเวณใดมีความสกปรกมากให้ใช้น้ายาขัดพื้น หรือน้าสบู่อ่อนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอย
หรือตาหนิต่าง ๆ บนพื้นซึ่งเกิดจากรอยรองเท้าด้วย หลักจากเช็ดถูพื้นแล้ว บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ จะต้องสะอาด
ปราศจากเศษผงฝุ่น ละออก และไม่มีรอยเหวี่ยงของม๊อบติดอยู่ตามขอบกาแพง ฝาผนัง เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่องใช้สานักงานและไม่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทางานดังกล่าว
๔.๑.๓ การลงน้ายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ให้ทาหลังจากดาเนินการตาม (๑) และ (๒) แล้ว
การลงน้ายาดังกล่าวในบริเวณใดก็ตามจะต้องระมัดระวังไม่ให้ฝาผนังหรือขอบกาแพงเปรอะเปื้อนเป็นรอยหรือ
ชารุดเสียหาย
๔.๑.๔ การขัดพื้นและขัดเงา ให้ทาทันทีห ลังจากลงน้ายาขัดพื้นหรือเคลือบเงา ทั้งนี้ให้
บริษัทพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือตาหนิใด ๆ บนพื้น
๔.๑.๕ การลอกพื้น และเคลือบพื้นด้วยน้ายา เพื่อให้ผิดพื้นสะอาดปราศจากตาหนิและริ้ว
รอย มีความสวยงามทนทานนั้น ให้ผู้รับจ้ างดาเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อทาการลอกพื้นและ
เคลื อบพื้น ด้ว ยน้ ายา ให้ เคลื่อนย้ ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และเครื่องใช้สานักงาน (ที่เคลื่ อนย้ายได้ ) ด้ว ย
หลังจากน้ายาแห้งดีแล้ว ให้ขัดพื้นให้สะอาดและนาเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงานกลับเข้าที่เดิม
การทาความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ส านักงาน ให้ ปัดกวาดเช็ดถูเครื่องใช้
สานักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนังให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรกและริ้วรอยต่าง ๆ หากมีการเคลื่อนย้ายออกจากที่ให้
นากลับเข้าที่เดิมเมื่องานแล้วเสร็จ โดยไม่ให้เกิดความเสียหายใด ๆ
การทาความสะอาดฝาผนังและฝ้าเพดาน ให้ปัดกวาด เช็ดถู ดูดฝุ่นให้สะอาดปราศจาก
ฝุ่นละอง หยากไย่ ใยแมงมุม คราบสกปรก หรือรอยต่าง ๆ และไม่มีเศษผงตกค้างอยู่บนพื้นห้องการทา
ความสะอาดในข้อนี้ให้รวมถึงประตู หน้าต่าง ขอบประตู และผนังใต้หน้าต่างด้วย
- การทาความสะอาดกระจก ให้เช็ดกระจกด้วยน้ายาเช็ดกระจก หรือล้างด้วยน้าสบู่อ่อน
แล้วล้างด้วยน้าและเช็ดให้แห้ง ให้กระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตาหนิหรือรอยสัมผัสและห้ามใช้ผ ง
ขัดในการทาความสะอาดกระจก

-๕ทาความสะอาดผ้าม่าน ให้ดูแลรักษาความสะอาดผ้าม่าน และม่านปรับแสงให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง หยากไย่ และคราบสกปรก
การทาความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ ให้เช็ดให้สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
หยากไย่ และคราบสกปรก และให้ทาด้วยความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทาความสะอาด เมื่องานเสร็จ
ให้ประกอบเข้าที่เดิม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ
การทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศและพัดลม ให้ปฏิบัติเหมือนการทาความสะอาดโคม
ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ
๕. กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดพนักงานทาความสะอาดปฏิบัติงานประจาตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ดังนี้
- จัดพนั กงานทาความสะอาดอาคารของคณะศิล ปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิล ป์
เลขที่ ๑๑๙/๑๐ หมู่ที่ ๓ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ จานวน ๖ คน
๕.๒ พนักงานทาความสะอาดจะต้องปฏิบัติงานตลอดเวลา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ของทุกวันที่มาปฏิบัติงาน
๕.๓ หากมีพนักงานปฏิบัติงานไม่ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ตามข้อ ๕.๑ และ ข้อ ๕.๒
ขอให้ผู้รับจ้างจัดพนักงานทดแทนให้ด้วย มิฉะนั้นจะคิดค่าปรับเป็นเงินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตาม
สัญญาจ้างต่อวัน
๖. การส่งพนักงานเข้าทาความสะอาดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้
๖.๑ จั ดทาประวัติพนั กงานโดยละเอียด และรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป ส่ งให้ ผู้ว่าจ้าง
ล่วงหน้าภายในเวลา -๗- วันทาการ ก่อนวันเริ่มงานทาความสะอาดตามสัญญาจ้าง
๖.๒ พนักงานทุกคนต้องแต่งกายในเครื่องแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ติดป้ายชื่อประจาตัวทุกคน
๖.๓ พนักงานที่ผู้รับจ้างจัดส่งมานั้น ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี มีกิริยาวาจาสุภาพ มีประวัติดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และผ่านการฝึกอบรมของผู้รับจ้างมาเรียบร้อยแล้ว
๖.๔ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและยินยอมชดให้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่
เกิดความเสียหายขึ้นหรือสูญหาย โดยการกระทาของผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างด้วย
๖.๕ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่มาทางาน
กับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วย โดยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก
...............................................................
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้กาหนดรายละเอียด

