ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๓๔ / ๒๕๕๙
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
---------------------------สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงค
จะสอบราคาจ า งเหมาบริการรั กษาความสะอาด ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี กํา หนดระยะเวลา
การจาง ๑๒ เดือน นับตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ เดือนกันยายน ๒๕๕๙
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด และเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางครั้งนี้
๒. ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาต องไม เ ป นผู ที่ถู กระบุ ชื่ อไว ใ นบั ญ ชี รายชื่ อผู ทิ้ง งานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศเรียกสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับสถาบันฯ ตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเขาเสนอราคา
๗. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบริษัทผูจดทะเบียนประกันสังคม มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และเคยมีผลงานรับจางรักษาความสะอาดในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผลงานที่
คูสัญญาเปนหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจางเชื่อถือ
ได โดยจะตองแสดงเอกสารดังกลาวในวันยื่นเอกสารสอบราคา
ในการสอบราคาครั้งนี้ทางสถาบันฯ ทรงสิทธิ์ที่จะงดจาง หรือเลือกจาง ไมจําเปนตองเปน
ผู เสนอราคาต่ํ า เสมอไป โดยจะคํา นึ งถึง คุ ณ ภาพและประโยชน ของสถาบัน ฯ เป นสํ า คัญ และสถาบัน ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาได
กําหนดดูสถานที่สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาดและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกัลยาณิวัฒนา
การุณย ชั้น ๑
/กําหนด...
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กําหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ณ. สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู ๖
ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่
สว นอํ า นวยการ สถาบัน คชบาลแห งชาติ ฯ ตั้ งแต วันที่ ๒๓ กันยายน – ๓ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ตั้ งแตเ วลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว น วั น หยุ ด ราชการ) ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ www.thailandelephant.org
,www.fio.co.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ลงนาม)

ภาสกร มีวาสนา
(นายภาสกร มีวาสนา)
ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

เอกสารสอบราคาเลขที่ 17 / 2559
สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
ตามประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ครั้งที่ 34 / 2559 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559
....................................
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด จํานวน 2 หลัง รายละเอียดดังนี้
1. อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
2. อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
ตามรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขจางเหมาบริการรักษาความสะอาดแนบทายประกาศ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจางแบบใบเสนอราคา
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมารักษาความสะอาด
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด และเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางครั้งนี้
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศเรียกสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับสถาบันฯ ตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
/7. ผูประสงค....
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7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบริษัทผูจดทะเบียนประกันสังคม มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และเคยมีผลงานรับจางรักษาความสะอาดในวงเงินไมนอยกวา 900,000.- บาท โดยผลงานที่
คูสัญญาเปนหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจาง
เชื่อถือได โดยจะตองแสดงเอกสารดังกลาวในวันยื่นเอกสารสอบราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม, แบบแสดงการลงทะเบียนผูคา
ภาครัฐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 1.1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํา นวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงิ นบาท และเสนอราคาเพี ยงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาใชจายทั้งปวงไวแลว
/ราคา...
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ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาเขาดําเนินการวันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หรือวันที่ไดรับหนังสือจากสถาบันฯ ใหเริ่มทํางาน และแลวเสร็จจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจา งเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยระบุไ วที่หนา ซองวา “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 17/2559 ลงวัน ที่ 23 กัน ยายน 2559” ตั้ง แตวัน ที่ 23 กันยายน –
3 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.(เวน วันหยุด ราชการ) ณ สํานักงานสวนอํานวยการ
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู 6 ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูแสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสถาบันฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เสนอราคาที่ ถู กตั ด รายชื่ อออกจากการเป นผู เสนอราคาเพราะเหตุ เป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้สถาบันฯ จะพิจารณาดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4. แลว คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีพิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
5.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสถาบันฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือไมลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํา หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา รายอื่น ๆ
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ สถาบันฯมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาไดสถาบันฯมีสิทธิ์จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจ ารณายกเลิก การสอบราคา และ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชือ่ ได
วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือสถาบันฯจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจง
ไมเปนที่รับฟงได สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เป นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.5 สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ 4.5 และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสถาบันฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางสถาบันฯ อยางยิ่ง สถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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6. การทําสัญญาจาง
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3
กับสถาบันฯ ภายใน 3 วัน และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของราคาจางที่
สอบราคาได ใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่สั่งจายให “สถาบันคชบาลแหงชาติฯ” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ 1.
ยกเวนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย ที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิช ยและประกอบธุ รกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดย
อนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนตามสัญญาแลว
7. คาจางและจายเงิน
สถาบันฯ จะจายเงินคาจางในสวนที่ผูรับจา งไดรับมอบพื้นที่จากผูวาจางใหเขาดําเนินการ
รักษาความสะอาด จํานวน 2 อาคาร คือ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย และอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคช
ศาสตร ดังนี้
7.1 อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย แบงออกเปน 12 งวด ดังนี้
7.1.1 งวดที่ 1 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 1) ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559
7.1.2 งวดที่ 2 เป นจํา นวนเงิน ในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจ าง เมื่ อผูรับจา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 2) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
7.1.3 งวดที่ 3 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 3) ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
7.1.4 งวดที่ 4 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต ราร อยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 4) ใหแลวเสร็จภายในมกราคม 2560
7.1.5 งวดที่ 5 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 5) ใหแลวเสร็จภายในกุมภาพันธ 2560
7.1.6 งวดที่ 6 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 6) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
7.1.7 งวดที่ 7 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 7) ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560
7.1.8 งวดที่ 8 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 8) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560
/7.1.9 งวดที่ 9...
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7.1.9 งวดที่ 9 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 9) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
7.1.10 งวดที่ 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 10) ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
7.1.11 งวดที่ 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 11) ใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
7.1.12 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานใหสะอาดเรียบรอย โดยให
จัดทํารายงานสงมอบใหแกผูวาจางภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และใหปฏิบัติงานไปจนถึงวันสุดทาย
ของเดือน
7.2 อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร แบงออกเปน 12 งวด ดังนี้
7.2.1 งวดที่ 1 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 1) ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559
7.2.2 งวดที่ 2 เป นจํา นวนเงิน ในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจ าง เมื่ อผูรับจา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 2) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
7.2.3 งวดที่ 3 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 3) ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
7.2.4 งวดที่ 4 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 4) ใหแลวเสร็จภายในมกราคม 2560
7.2.5 งวดที่ 5 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 5) ใหแลวเสร็จภายในกุมภาพันธ 2560
7.2.6 งวดที่ 6 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 6) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
7.2.7 งวดที่ 7 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 7) ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560
7.2.8 งวดที่ 8 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 8) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560
7.2.9 งวดที่ 9 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 9) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
7.2.10 งวดที่ 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 10) ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
7.2.11 งวดที่ 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความสะอาด (งวดที่ 11) ใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
7.2.12 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานใหสะอาดเรียบรอย โดยให
จัดทํารายงานสงมอบใหแกผูวาจางภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และใหปฏิบัติงานไปจนถึงวันสุดทาย
ของเดือน
/8. การคิด...
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8. การคิดคาปรับ คิดคาปรับแยกตามงวดกรณีดังตอไปนี้
8.1 ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ผูวาจางกําหนดในสัญญาขอหนึ่งขอใด
ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาจางเหมาทั้งหมดเปนราย
เดือน
8.2 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาขอใดขอหนึ่ง และผูวาจางไดใชสิทธิการปรับ
ตามขอ 8.1 แลว ผูวาจางมีสิทธิใชดุลพินิจ ดังตอไปนี้
8.2.1 สั่งใหผูรับจางแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาอันสมควรและระหวาง
ผูรับจางแกไขการปฏิบัติงานผูวาจางสามารถระงับการจายคาจางที่คางชําระสําหรับการใหบริการดูแลรักษา
ความสะอาดที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อเปนประกันการชําระคาเสียหาย
8.2.2 หากมีความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เนื่องจากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
สัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
8.2.3 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูวาจางไดตักเตือนแลว
ยังไมเกิดผลดีแกทางราชการ ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางได
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทาํ ขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบระบุไวแลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปนับถัดจาก
วันที่สถาบันฯ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. การสงพนักงานเขาทําความสะอาด ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้
(1) ต อ งจั ด ให มี พ นั ก งานเข า ทํ า ความสะอาดที่ อ าคารกั ล ยาณิ วั ฒ นาการุ ณ ย
ประกอบไปดวย พนักงานทําความสะอาดภายในอาคาร และคนสวน จํานวน 10 คน และอาคารที่พักศูนย
การเรียนรูดานคชศาสตร จํานวน 6 คน และผูคุมงาน จํานวน 1 คน รวมจํานวน 17 คน เปนประจําทุกวัน
และตองจัดทําประวัติของพนักงานโดยละเอียดใหสถาบันฯ ลวงหนาภายในเวลาอันสมควรกอนวันที่เริ่มงานทํา
ความสะอาด ประกอบด ว ยรายชื่ อ ที่ อยู ตามบั ต รประชาชน ที่ อยู ปจ จุ บัน และภาพถา ยบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนที่ไมหมดอายุ โดยแนบรูปถายขนาด 4 X 6 นิ้ว จํานวน 2 รูป และในกรณีที่จะมีการเปลี่ยนหรือ
ทดแทนตัวบุคคลใหแจงรายชื่อพรอมประวัติใหทราบกอนมาทํางานทุกครั้ง
(2) พนักงานทุกคนตองสวมใสเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ติดบัตรปายชื่อ
ประจําตัวดวย
(3) พนั ก งานที่ ผู รั บ จ า งจั ด ส ง มานั้ น ต อ งเป น บุ ค คลที่ มี สุ ข ภาพดี มี ป ระวั ติ ดี
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเปนผูที่มีความชํา นาญ ตองผานการฝกอบรมของผูรับจางเรียบรอย
(หามใชลูกจางทดลองงาน)
(4) ให พ นั กงานลงเวลามาทํา งานในแต ล ะวั น และเสนอให ผูอํา นวยการสํ า นั ก
สถาบันคชบาลแหงชาติฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจเปนประจําทุกวันที่มาทํางานดวย
(5) ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือซอมแซมทรัพยสิน
ของสถาบันฯ ที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจางดวย
/(6) ผูร ับจาง...
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(6) ผูรับจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองพนักงานหรือลูกจางของผูรับจาง
ที่มาทํางานใหกับสถาบันฯ เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากสถาบันฯ
(7) ผูรับจางตองจางพนักงานหรือลูกจางในอัตราวันละไมนอยกวาคาจางขั้นต่ําใน
เขตจังหวัดลําปาง ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หากตรวจพบอาจพิจารณาเลิกจาง
(8) ผูรับจางตองจัดทําแบบรายการทําความสะอาดสงสถาบันฯ ทราบสัปดาหละ 1 ครั้ง
11. การสงรายงาน
ผู รั บ จ า งต อ งส ง รายงานการปฏิ บั ติ งานให แ กผู ว า จ า งเป น รายวั น และสรุ ป รายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายสัปดาหและรายเดือน สงใหแกผูวาจางทุกวันจันทร และทุกวันสิ้นเดือน
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
12.1
เงินคา จา งสํ าหรั บการจา งบริการรั กษาความสะอาดในครั้งนี้เบิกจ ายจากเงิ น
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 1,872,000.00 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
บาทถวน)
การจัด จ า งครั้ง นี้ จ ะมีการลงนามในสั ญญาได ตอเมื่ อพระราชบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช และสถาบันฯ ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํา นักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ 2560 จากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สถาบันฯ สามารถยกเลิกการ
จัดหาได
12.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําเขาสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1.) จางการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสถาบันฯ เจาทาภายใน 7
วัน นับถัดจากวั นที่ ผู รับจ า งสั่ งหรือจ างของจากต า งประเทศ เว นแต เป นของที่ รัฐมนตรีวา การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2.) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรื่อที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสถาบันฯ เจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี
12.3 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกํา หนดดังระบุไวใน สถาบันฯ อาจพิจ ารณาเรีย กรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสถาบันฯ
/12.5 สถาบันฯ
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12.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการจายเงินคาจางกรณีพื้นที่อาคารที่พักศูนยการเรียนรูที่ยัง
กอสรางไมแลวเสร็จ การจางเหมาบริการรักษาความสะอาดจะมีผลตอเมื่อสถาบันฯ ไดสงมอบพื้นที่อาคารที่
พักศูนยการเรียนรูใหกับผูรับจางเขาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแลวเทานั้น
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
23 กันยายน 2559

รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ประจําป 2560
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดเกี่ยวกับการจางเหมาบริการรักษาความ
สะอาด อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณยและอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร สถาบันคชบาลแหงชาติ ใน
พระอุปถัมภฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ขอบเขตของงานจางเหมาทําความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร
ผูรับจางตองทําความสะอาดภายในอาคารศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร ตําบลเวียงตาล
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยตองจัดสง
พนักงานมาปฏิบัติงานทําความสะอาดประจําทุกวัน เวลา 07.30 – 17.00 น. อยางนอย 10 คน
1. พื้นที่ภายในอาคารศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร ประกอบดวย 2 อาคาร ดังนี้
1.1) อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
1.2) อาคารทีพ่ ักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
2. ผูรับจางตองเปนผูจัดหาคน อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชทําความสะอาดไมนอย
กวา รายการดังตอไปนี้ และรายการตองเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1) เครื่องขัดพื้น พรอมแปรงและแผนขัด
2.2) เครื่องขัดมันพื้น พรอมแปรงและแผนขัดมัน
2.3) เครื่องดูดฝุนพรอมอุปกรณ ซึ่งดูดไดทั้งเปยกและแหง
2.4) เครื่องมือเช็ดกระจก
2.5) เครื่องซักพรม
2.6) ไมกวาด ไมถูพื้น ไมรีดน้ํา
2.7) ถังน้ํา ขันน้ํา สายยาง
2.8) ผาเช็ดโตะ
2.9) ถุงพลาสติกสีดําสําหรับใสขยะ
2.10) บันไดชัก 3 ตอน สําหรับเช็ดกระจกภายนอกอาคาร
2.11) เครื่องปมน้ําหรือฉีดน้ํารอน – เย็น พรอมอุปกรณสําหรับลางความสกปรก
บนพื้นและฝาผนังอาคาร
2.12) อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงานทําความสะอาด
ผูวาจางจะจัดที่สําหรับเก็บวัสดุและอุปกรณทําความสะอาดให โดยผูรับจางเปนผูจัดหา
และเก็บรักษากุญแจ แตทั้งนี้ผูวาจางจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกวัสดุและ
อุปกรณทั้งสิ้น และผูรับจางตองดูแลรักษาความสะอาดที่จัดเก็บฯ โดยไมคิดคาใชจายกับผูวาจาง
3. ผูรับจาง ตองจัดหาน้ํายาที่มีคุณภาพดี ดวยทุนทรัพยของผูรับจางเองทั้งสิ้น ไมนอยกวา
รายการ ดังตอไปนี้
3.1) น้ํายาทําความสะอาดพื้น
3.2) น้ํายาเคลือบเงา
3.3) น้ํายาเช็ดทําความสะอาดพื้นเซรามิค
3.4) น้ํายาเช็ดทําความสะอาด ประจําวัน ฟอรคลีนเนอร
3.5) น้ํายาเช็ดกระจก
3.6) น้ํายาลางสุขภัณฑและน้ํายาฆาเชื้อโรค
/3.7) น้าํ ยา...
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3.8) น้ํายากัดสนิม ชนิดพิเศษ ไมมีกลิ่น ไมมีควัน
3.9) น้ํายามอบน้ํามัน
3.10) น้าํ ยาขจัดสิ่งอุดตันในทอน้ําทิ้ง
3.11) น้าํ ยาอื่น ๆ ที่จําเปน
4. ผูรับจางจะตองทําความสะอาด ดังตอไปนี้
4.1) พื้นที่อาคาร สถานที่ ตามขอ 1.
4.2) หองทํางานและหองพักทุกหอง
4.3) กระจกอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4.4) ฝาผนัง และฝาเพดาน ภายในอาคาร
4.5) รางน้าํ และกันสาดรอบอาคารทั้งหมด
4.6) มานทุกชนิดภายในอาคาร
4.7) วัสดุและครุภัณฑ
- โตะ เกาอี้ เคานเตอร
- ตูเก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร
- ชุดรับแขก
- โทรศัพท
- พัดลม
- โคมไฟ
- พรม
- ที่เขี่ยบุหรี่
- ปายเครื่องหมายตาง ๆ
- มูลี่
4.8) เฟอรนิเจอร ประติมากรรม ภาพวาด และเครื่องตกแตงตาง ๆ
4.9) สถานที่หรือสวนประกอบของอาคาร ซึ่งโดยสภาพตองทําความสะอาด
5. รายละเอียดการทํางาน
5.1 ลักษณะงานและกําหนดเวลาทํางาน
5.1.1 การทําความสะอาดรายวัน ทุกวันเวลา 07.30 – 17.00 น.
(1) กวาดพื้นและถูพื้นดวยมอบขัดพื้นเคลือบเงาในจุดที่จําเปน
(2) ปดฝุนละออง และเช็ดโตะ เกาอี้ทํางาน โตะ เกาอี้พิมพดีด ชุดรับแขก
ตูเก็บเอกสาร และเครื่องใชสํานักงานแลวจัดใหเปนระเบียบ
(3) ปดฝุนละออง และเช็ดแผนปายแสดงชื่อ หองทํางานและแผนปายตาง ๆ
(4) เช็ดลางที่เขี่ยบุหรี่ และเทตะกราผง รวบรวมเก็บเศษขยะไปทิ้งยังที่ผูวาจาง
จัดหาไวให
(5) เช็ดกระจกบริเวณที่อยูใกลการสัมผัสทุกแหง
(6) เช็ดทําความสะอาดเครื่องโทรศัพทดวยน้ํายาฆาเชื้อ
/(7) ทําความ...

-3(7) ทําความสะอาดหองโถง และที่นั่งพัก
(8) ทําความสะอาดทางเดิน ประตูทางเขา – ออก ใหสะอาดตลอดทั้งวัน
(9) ทําความสะอาดทางขึ้นและราวบันได
(10) ทําความสะอาดหองน้ําดวยการขัดถู ลางหองน้ํา เครื่องสุขภัณฑที่ประจําใน
หองน้ําดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค
(11) ทําความสะอาดทางเดินระหวางอาคารภายนอกและพื้นถนนที่อยูภายใน
บริเวณใหสะอาดตลอดทั้งวัน
(12) ปดฝุนพรมเช็ดเทา
(13) ทําความสะอาดอื่น ๆ และแกไขปญหาเฉพาะหนาในเวลาทํางาน
(14) รายงานสิ่งของชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้นโดยดวน
5.1.2 การทําความสะอาดรายสัปดาห ในวันหยุดประจําสัปดาห
(1) ขัดเงาโตะ เกาอี้ และเครื่องใชสํานักงาน
(2) เช็ดและดูดฝุนความสะอาดมานปรับแสงทุกแหง
(3) เช็ดทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ พัดลมเพดานและพัดลมตั้งพื้น
(4) ทําความสะอาดรอยเปอนบนพรมดวยน้ํายาและดูดฝุนพรมใหสะอาด
(5) ปดหยากไยตามเพดาน ฝาผนัง และซอกมุมตาง ๆ
(6) ขัดเงาบริเวณที่เปนไมและโลหะดวยน้ํายาที่เหมาะสม
(7) ทําความสะอาดและดูดฝุนในที่สูง
(8) ทําความสะอาดกระจกหนาตาง บานประตูกระจกทุกบาน บริเวณที่เปน
กระจกภายในอาคารทั้งหมด
(9) ลางตะกราผงและภาชนะรองรับเศษขยะ
(10) ลบรอยเปอนตาง ๆ ตามฝาผนัง และราวบันได สวิทซไฟฟา ลูกบิดประตู ฯลฯ
5.1.3 การทําความสะอาดรายเดือน โดยกําหนดใหทําในวันหยุด
(1) ทําความสะอาดพัดลมปรับอากาศ
(2) ทําความสะอาดรางน้ํา ชายคา และกันสาด
(3) ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร ประติมากรรม ภาพวาดและเครื่องตกแตงตาง ๆ
ใหเรียบรอย สวยงาม
(4)
(5)
(6)
(7)

ลาง เคลือบเงา และขัดพื้นทุกแหง โดยใชน้ํายาตามความเหมาะสม
ทําความสะอาดหนากากเครื่องปรับอากาศ
ทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และชองไฟภายนอกอาคารตาง ๆ
ทําความสะอาดบริเวณรอบ บอน้ําและน้ําพุ

5.1.4 การทําความสะอาดราย 3 เดือน ในวันหยุดประจําสัปดาห
(1) ทําความสะอาด กระจกภายนอกอาคารทั้งหมด
(2) ทําความสะอาดพรม โดยวิธโี มเนทบัฟฟง
(3) ทําความสะอาดชองระบายอากาศเฉพาะภายนอก
5.1.5 ผูรับ...
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5.1.5 ผูรับจางจะตองจัดพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารอยางนอย ดังนี้
(1) อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
10 คน
(2) อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร 6 คน
(3) ผูคุมงาน
1 คน
รวม
17 คน
5.1.6 ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูควบคุมงานมาควบคุมดูแลและตรวจสอบงานทําความ
สะอาด ตามขอ 5.1.1 ถึงขอ 5.1.4 เปนประจําทุกวันตามจํานวนที่เห็นวาเหมาะสม
5.1.7 การทําความสะอาด ตามขอ 5.1.2 ถึงขอ 5.1.4 เมื่อเสร็จงานแลวผูรับจาง
ตองปดประตูหนาตาง กอกน้ํา ไฟฟาใหเรียบรอย
6. มาตรฐานของงาน
ลักษณะงานที่กําหนดในขอ 5) นั้น ใหปฏิบัติดังนี้
6.1) การทําความสะอาดพื้น
(1) การปดกวาด ดูดฝุน
ใหปดกวาด หรือดูดฝุ น พื้นที่ว างตามชั้นอาคาร หองโถง ทางเดิน บันได (จนถึง
บันไดขั้นสุดทายของอาคาร) ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้ง
ขยะที่ผูวาจางกําหนด ใหใชไมกวาดขนออนในการปดกวาด เวนแตพื้นที่ที่เปนพรมใหใชแปรงปดหรือเครื่องดูด
ฝุน หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชสํานักงาน เมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาที่เดิม โดยไม
เกิดความเสียหายแกพื้น เฟอรนิเจอร หรือเครื่องใชสํานักงาน
(2) การถูดวยมอบ
หลังจากการทําความสะอาดตามขอ (1) แลว ใหถูพื้นที่ตางๆ ดวยมอบชุบน้ําบิดหมาด ๆ
มอบที่นํา มาใชงานตองเปนมอบที่สะอาด และหมั่นเปลี่ยนน้ําทําความสะอาดเสมอ หากบริเวณใดมีความ
สกปรกมาก ใหใชน้ํายาขัดพื้น หรือน้ําสบูออนตามความเหมาะสม ทั้งนี้รวมถึงการขจัดรอยหรือตําหนิตาง ๆ
บนพื้น ซึ่งเกิด จากรอยรองเทา ด ว ย สํา หรับ พื้ นที่ ที่เป นพรมให ล บรอยเปอนบนพรมดว ยน้ํา ยาตามความ
เหมาะสม
หลังจากเช็ดถูพื้นแลว บริเวณพื้นที่ตาง ๆ จะตองสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง
และไมมีรอยเหวี่ยงของมอบติดอยูตามขอบกําแพง ฝาผนัง เฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงานและไมมี
ความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นจากการทํางานดังกลาว
(3) การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น
การลงน้ํายาขัดพื้น เคลือบเงาพื้น ใหทําหลังจากดําเนินการตาม (1) และ (2) แลว
และการลงน้ํายาดังกลาวในบริเวณใดก็ตามจะตองระวังไมใหฝาผนัง หรือขอบกําแพงเปรอะเปอนเปนรอย
หรือชํารุดเสียหาย
(4) การขัดพื้นและขัดเงา
ใหทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพื้น หรือเคลือบเงาพืน้ ทั้งนี้ ใหผูรับจางพิจารณาเลือกใช
เครื่องใช วัสดุ และอุปกรณตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย หรือตําหนิใด ๆ
บนพื้น
/(5) การลอก...

-5(5) การลอกพื้น และเคลือบพื้นดวยน้ํายา
การลอกพื้นและเคลือบพื้นดวยน้ํายา เพื่อใหผิวพื้นสะอาดปราศจากตําหนิและริ้วรอยมี
ความสวยงามทนทานนั้น ใหผูรับจางดําเนินงานตามความเหมาะสมกับวัสดุพื้น ทั้งนี้เมื่อทําการลอกพื้นและ
เคลือบพื้นดวยน้ํายา ใหเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรลอยตัวและเครื่องใชสํานักงาน (ที่เคลื่อนยายได) ดวย หลังจาก
น้ํายาแหงดีแลว ใหขดั พื้นใหสะอาดและนําเฟอรนิเจอรและเครื่องใชสํานักงานกลับเขาที่เดิม
(6) การทําความสะอาดพรม
1) ใหดูดฝุนละออง เศษผง เศษขนสัตวที่หลุดรวงอยูบนหนาพรมใหสะอาดในกรณีที่ทํา
การซักพรม โดยการซักแหงหรือวิธีการอื่นใดก็ตามตองไมกอใหเกิดความเสียหายและเสียความสวยงาม
2) การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร และเครื่องใชสํานักงาน
ใหปดกวาด เช็ ดถู เครื่องใช สํา นักงาน เช น โตะ เกา อี้ ตูเก็บเอกสาร ฯลฯ
และเฟอรนิเจอรตาง ๆ รวมทั้งรูปภาพแขวนฝาผนัง และประติมากรรมใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย
ใยแมงมุม คราบสกปรก และริ้วรอยตาง ๆ หากมีการเคลื่อนยายออกจากที่ใหนํากลับเขาที่เดิม เมื่องานเสร็จ
แลว โดยไมเกิดความเสียหายใด ๆ
3) การทําความสะอาดฝาผนังและฝาเพดาน
ใหปดกวาด เช็ดถู ดูดฝุน ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย ใยแมงมุม
คราบสกปรก หรือรอยตาง ๆ และไมมีเศษผงตกคางอยูบนพื้นหอง การทําความสะอาดในขอนี้ให รวมถึงประตู
หนาตาง ขอบประตู และผนังใตหนาตางดวย และใหระมัดระวังเปนพิเศษ
4) การทําความสะอาด
ใหเช็ดกระจกดวยน้ํายาเช็ดกระจก หรือลางดวยน้ําสบูออน แลวลางดวยน้ําและเช็ด
ใหแหงใหกระจกใสสะอาดปราศจากคราบสกปรก ตําหนิ หรือรอยสัมผัส และหามใชผงขัดในการทําความ
สะอาดกระจก
5) การทําความสะอาดมาน
ใหทําความสะอาดมาน และมานปรับแสง ใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย
และคราบสกปรก การทําความสะอาด ใหเช็ดดวยผาชุบน้ําบิดหมาด ๆ หรือใชเครื่องดูดฝุนละอองเหมาะสม
โดยไมกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ
6) การทําความสะอาดโคมไฟ หลอดไฟ และปลั๊กไฟ
ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวย
ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จใหประกอบเขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ
7) การทําความสะอาดหนากากแอรและพัดลม
ใหเช็ดถูใหสะอาดปราศจากฝุนละออง หยากไย และคราบสกปรก และใหทําดวย
ความระมัดระวัง หากมีการถอดมาทําความสะอาด เมื่องานเสร็จใหประกอบเขาที่เดิมโดยไมกอใหเกิดความ
เสียหายใด ๆ
8) การขัดเงาบริเวณที่เปนโลหะ
สวนประกอบใด ๆ ในอาคารที่เปนโลหะ ใหดูแลรักษาใหเงางามอยูเสมอและไมมี
คราบสนิมจับ
/(9) ในกรณี...

-69) ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิไดกําหนดรายละเอียดการทํางานไว ใหผูรับจางดําเนิน
การทําความสะอาดตามสภาพของงานหรือตามคําสั่งของผูวาจาง
7. การสงพนักงานเขาทําความสะอาด ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้
7.1 การจัดทําประวัติของพนักงาน โดยละเอียดตามแบบที่ผูวาจางกําหนดและรูปถาย
ขนาด 4 x 6 นิ้ว 2 รูป สงใหผูวาจางลวงหนาภายใน 7 วัน กอนวันที่เริ่มงานทําความสะอาด
7.2 พนักงานทุกคนตองอยูในเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ติดปายชื่อประจําตัว
ทุกคนและติดบัตรตามแบบที่ผูวาจางกําหนด
7.3 พนักงานที่ผูรับจางจัดสงมานั้น ตองเปนผูที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย
สุจริต และผานการฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว
7.4 ผู รั บ จ า งต องจั ด อั ต รากํา ลั ง พนั กงานให ครบถว นอยู ต ลอดเวลา และให มี ก ารจั ด
อัตรากําลังทดแทนกรณีที่มีการลากิจ ลาปวย ลาพักผอน
7.5 ใหผูรับจางแจงจํานวนพนักงานที่จะสงเขามาทําความสะอาด และในกรณีที่จะมีการ
สับเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคล ใหแจงรายชื่อพรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนา
7.6 ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือ ซอมแซมทรัพยสินของผู
วาจางที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจาง หรือลูกจางของผูรับจางดวย
7.7 ผูรับจา งต องรั บผิ ดชอบและให ความคุม ครองคนงานหรือลูกจ างของผูรับจ างที่มา
ทํางานกับผูวาจาง เกี่ยวกับกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวยโดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก
7.8 ตองมีสมุดลงเวลาการปฏิบัติงาน ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.00 น. ของ
พนักงาน ซึ่งสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา สําหรับการทําความสะอาดประจําสัปดาห หรือการทําความสะอาด
ในจุดที่ไมอาจปฏิบัติในเวลาราชการได ผูควบคุมงานตองวางแผนไวลวงหนาวาจะทําการเมื่อใด แลวแจงทาง
อาคารสถานที่ใหรับทราบดวย
7.9 ตองจั ด พนักงานมาเสริมตามความเหมาะสมในโอกาสที่ มี กิจ กรรมพิ เศษภายใน
บริเวณอาคารฯ หรือเมื่อมีการอนุญาตใหใชสถานที่หลัง 17.00 น. คาจางหรือคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังอนุญาต โดยไมคิดคาจางและคาใชจายใด ๆจากผูวาจาง ซึ่งผูวาจางจะแจงกิจกรรมพิเศษให
ทราบเปนครั้งคราวดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได
7.10 ตองมีหัวหนาควบคุมงานอยางใกลชิด สามารถติดตอไดทันทีเมื่อมีปญหาหรือมีงานฉุกเฉิน
7.11 พนักงานทําความสะอาดทุกคนจะตองอยูในระเบียบขอบังคับของสถาบันคชบาล
แหงชาติฯ หากพนักงานทําความสะอาดคนใดประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือหยอนความสามารถ ผูวาจางมี
สิทธิใหผูรับจางยายพนักงานคนนั้นออกจากสถานที่ที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจางตองจัดสงพนักงานคนใหม
มาแทน พรอมทั้งสงประวัติ
7.12 ให ผู รั บ จ า งจั ด ทํ า แบบประเมิ น ผลงานส ง ให แ ก ผู ว า จ า ง เพื่ อ ผู ว า จ า งจะจั ด
ดําเนินการจัดสงแบบประเมินดังกลาวใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติฯ ทําการประเมิน
7.13 กรณีผูรับจา งปฏิบัติงานจางแลวไมผานการประเมินเกินกวา 2 ครั้ง ไมวาการ
ประเมินนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม จะเปนการแจงใหแกไขงานที่ประเมินครั้งที่ 1 แลวไมผาน หรือเปนการ
ประเมินประจําเดือน หรือการประเมินไดถูกแกแลวก็ตาม เมื่อนับรวมกันแลวไมผานการประเมินเกินกวา 2
ครั้ง ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาไดทันที และจะริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด
8. การจายเงิน
จะจายเงินเปนงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการไดตรวจรับงานจางเรียบรอยแลว
/การจาง...
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การจางเหมาทําความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคาร
1) รายละเอียดทําความสะอาดสถานที่
ผูรับจางตองทําความสะอาดพื้นที่ภายนอกอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย และอาคารที่พักศูนย
การเรียนรูดานคชศาสตร ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2560 โดยตองจัดสงพนักงานมาปฏิบัติงานทําความสะอาดประจําทุกวัน เวลา 07.30 –
17.00 น. อยางนอย 6 คน
- พื้นที่สนามหญา สวนหยอมและตนไม
- พื้นที่สีเขียวในสวนที่เปนไมยืนตนโดยรอบบริเวณภายนอกอาคารกัลยาณิวัฒนา
การุณย และอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
- ถนนและทางเดินเทา รวมทั้งลานจอดรถ พื้นที่สวนกลางทั้งหมด
1.1) ดูแล บํารุงรักษา สนามหญา ตนไม บริเวณดานหนา และโดยรอบอาคารอาคาร
กัลยาณิวัฒนาการุณย และอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร ตามหลักวิชาการจัดสวนและภูมิสถาปตย
ถูกตองสวยงาม
1.2) ดู แล บํ ารุง รักษา พื้ น ที่ สีเขียวในสว นที่เป นต นไม ยืนต น โดยรอบบริเวณภายใน
อาคารกัล ยาณิ วั ฒ นาการุณย และอาคารที่ พักศูนย การเรีย นรูดา นคชศาสตร ให มี รูปลั กษณ เป นธรรมชาติ
สะอาด และสวยงาม
1.3) ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดบริเวณพื้นถนน ทางเทา ลานจอดรถ และพื้นที่
สวนกลางทั้งหมด รวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดไปทิ้งในที่ที่จัดไว
1.4) ดูแล บํารุงรักษา ตนไม สนามหญา สวนหยอม บริเวณบอน้ําและน้ําพุบริเวณหนา
อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
1.5) ดูแล บํารุงรักษา ตนไม สนามหญา สวนหยอม บริเวณเสาธงชาติหนาอาคาร
กัลยาณิวัฒนาการุณย
1.6) ดูแล เปดปด ระบบจายน้าํ อัตโนมัติ ใหทํางานไดดี มีสมรรถภาพสูงสุด หากมีปญหา
ใหแจงสถาบันคชบาลแหงชาติฯ
2) ผูรับจางตองปฏิบัติ ดังนี้
2.1) ดูแล ตัดแตง กําจัดวัชพืช เก็บกวาดบริเวณสนาม สวนหยอม และตนไม ใหอยู
ในสภาพที่ สวยงาม ไมรกรุง รัง ตามหลั กวิ ชาการการจั ดสวนและภูมิส ถาป ตย ที่ถูกต อง ใหสวยงามผสม
กลมกลืนอยางสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.00 น.
2.2) การตัดแตงกิ่งไม ตองกระทําใหเหมาะสมกับชนิดของพันธุไม เพื่อปองกันการหักโคน
และปองกัน การตายของตนไม อี กทั้งทํา ใหการเจริญเติบ โตของตนไมเปน ไปดวยความสมบู รณ สวยงาม
มีรูปลักษณเปนธรรมชาติ
2.3) ทําการเก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษไม ใบไม บริเวณถนน ทางเดินเทา ลานจอดรถ
และพื้นที่สวนกลางทั้งหมด ใหอยูในสภาพสะอาดเรียบรอยทุกวัน วันละ 1 ชวงเวลา
2.4) ทําการลอกทางระบายน้ําทุก 3 เดือน เปนอยางนอย หากมีความจําเปนเรงดวนให
กระทําโดยทันที สําหรับบอน้ําและน้ําพุ ใหทําการตกแตงปรับปรุงใหเปนตามธรรมชาติ อยางเปนระเบียบ
สวยงาม
/2.5) หาก...

-82.5) หากมีความจํ าเปน ตองจัด หาอุปกรณ ครุภัณฑ หรือวั สดุ หญ า ต นไม พันธุ ไ มด อก
เพื่อเสริมการทํางานใหไดประโยชนสูงสุด ก็ใหดําเนินการโดยเร็ว
2.6) ทําความสะอาดปายอาคารฯ ใหสวยงาม รวมทั้งปลูกตนไม ดอกไมตามฤดูกาลให
สวยงามตามธรรมชาติ ในหวงเวลานั้น
2.7) งานอื่ น ๆ ที่ ผู ว า จ า งจะตกลงให ผู รั บ จ า งดํ า เนิ น การตามความเหมาะสม
เพื่อประโยชนสูงสุดของทางราชการ
3) อุปกรณ
ผูรับจางจะตองมีเครื่องตัดหญาแบบตาง ๆ อยางนอย 5 เครื่อง และมีอุปกรณอื่น ๆ
เพื่อการทํางานอยางสมดุลตอจํานวนของเนื้องานและคนงาน
ใหถือวา รายละเอียดงานจางนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาจ าง ที่ผูรับจางตองดํา เนินการ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาจางนั้น
4) การสงพนักงานเขาทํางาน ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้.4.1) การจัดทําประวัติของพนักงานโดยละเอียดตามแบบที่ผูวาจางกําหนด และรูปถาย
ขนาด 4 x 6 นิ้ว 2 รูป สงใหผูวาจางลวงหนาภายใน 7 วัน กอนวันเริ่มงานทําความสะอาด
4.2) พนั กงานทุกคนตองอยูในเครื่ องแบบที่ เป นมาตรฐานเดี ยวกัน ติ ดป ายชื่อ หรือ
หมายเลขประจําตัวทุกคน
4.3) พนักงานที่ผูรับจางจัดสงมานั้น ตองเปนผูที่มีสุขภาพดี มีประวัติดี มีความซื่อสัตย
สุจริตและผานการฝกอบรมของผูรับจางมาเรียบรอยแลว
4.4) ผู รั บจ า งต องจั ด อัต รากํา ลั งพนั กงานให ครบถว นอยูต ลอดเวลา และใหมี ก ารจั ด
อัตรากําลังทดแทนกรณีที่มีการลากิจ ลาปวย ลาพักผอน
4.5) ใหผูรับจางแจงจํานวนพนักงานที่จะสงเขามาทํางาน และในกรณีที่มีการสับเปลี่ยน
หรือทดแทนตัวบุคคล ใหแจงรายชื่อพรอมประวัติเปนการสํารองลวงหนา
4.6) ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือซอมแซมทรัพยสินของผู
วาจางที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น โดยการกระทําของผูรับจาง หรือลูกจางของผูรับจางดวย
4.7) ผูวาจางตองรับผิดชอบและใหความคุมครองคนงานหรือลูกจางของผูรับจางที่มา
ทํางานกับผูวาจาง เกี่ยวกับสิทธิ์อันพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากผูวาจางอีก
4.8) ตองมีสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน ทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.30 น. – 17.00 น.
ซึ่งสามารถตรวจสอบไดทุกเวลา
4.9) ตองจัด พนักงานมาเสริมตามความเหมาะสมในโอกาสที่ มีกิจ กรรมพิ เศษภายใน
บริเวณอาคารฯ หรือเมื่อมีการอนุญาตใหใชสถานที่หลัง 17.00 น. คาจางหรือคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่
กระทรวงการคลังอนุญาต โดยไมคิดคาจางและคาใชจายใด ๆจากผูวาจาง ซึ่งผูวาจางจะแจงกิจกรรมพิเศษให
ทราบเปนครั้งคราวดวยวาจาหรือลายลักษณอักษรก็ได
4.10) ตองมีผูควบคุมงานอยางใกลชิด สามารถติดตอไดทันทีเมื่อมีปญหาหรือมีงานฉุกเฉิน
4.11) พนักงานทําความสะอาดทุกคน จะตองอยูในระเบียบขอบังคับของสถาบันคชบาล
แห ง ชาติ ฯ ทุ ก ประการ หากพนั ก งานทํ า ความสะอาดคนใดประพฤติ ต นในทาง เสื่ อ มเสี ย หรื อหย อ น
ความสามารถ ผูวาจางมีสิทธิ์ใหผูรับจางยายพนักงานคนนั้นออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไดทันที โดยผูรับจาง
ตองจัดสงพนักงานคนใหมมาทดแทน พรอมสงประวัติ
/4.12) ใหผูรับ...
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4.12) ใหผูรับจางจัดทําแบบประเมินผลงานสงใหแกผูวาจาง เพื่อผูวาจางจะจัดดําเนินการ
จัดสงแบบประเมินดังกลาวใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติฯ ทําการประเมิน
4.13) กรณีผูรับจางปฏิบัติงานจางแลวไมผานการประเมินเกินกวา 2 ครั้งไมวาการ
ประเมินนั้นจะติดตอกันหรือไมก็ตาม จะเปนการแจงใหแกไขงานที่ประเมินครั้งที่ 1 แลวไมผาน หรือเปนการ
ประเมินประจําเดือน หรือการประเมินไดถูกแกแลวก็ตาม เมื่อนับรวมกันแลวไมผานการประเมินเกินกวา 2
ครั้ง ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาไดทันที และจะริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด
5) การจายเงิน
จะจายเงินเปนงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการไดตรวจรับงานจางเรียบรอยแลว
4. ระยะเวลาทํางานและสงมอบงาน
ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 กําหนดสงมอบ
งานในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
5. อื่น ๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาบริการทําความสะอาดภายใน/ภายนอกอาคารศูนยการเรียนรู
ดานคชศาสตร เฉลิมพระเกียรติ์ฯ และบริเวณโดยรอบ เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางเหมาบริการทําความสะอาด

สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
23 กันยายน 2559

แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1 ขาพเจา………………………………....................................................................(ผูเสนอราคา)
อยูเลขที่……..………ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต…………………………
จังหวัด………………………โทรศัพท………….......................โดย............…………………………………...............…...………
ผู มี อํา นาจลงนามข า งท า ยนี้ ไ ด พิ จ ารณาเงื่ อ นไขต า งๆ ในเอกสารสอบราคาเลขที่ .../2559 ลงวั น ที่
.. กันยายน 2559 ของ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศดังกลาว
จึงขอเสนอราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด
- อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
เปนเงิน......................................บาท
- อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
เปนเงิน......................................บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น .............................................บาท
(.................................................................................................................)
ซึ่ง เปนราคาที่ร วมภาษีมูล คา เพิ่ม แลว และรวมทั้งภาษีอากรอื่น , คาใชสอยทั้งปวงไวดวย
แลว และกําหนดเวลาดําเนินการภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือจากสถาบันฯ ใหเริ่มทํางาน /การ
รับประกัน.ตลอดระยะเวลาทํางานคําเสนอนี้จะยืนเปนระยะเวลา 30 วันนับแตวันเปดซองสอบราคาและ
“สถาบันฯ” อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดัง กลา ว หรือระยะเวลาที่
ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ “สถาบันฯ” รองขอ
2. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูสอบราคาได ขาพเจารับรองที่จะ
2.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาแนบทายเอกสารสอบราคากับ“สถาบันฯ” ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
2.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 6. ของเอกสารสอบราคา
ใหแก “สถาบันฯ” กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 (5%) ของราคาตามสัญญาที่
ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจา ไมปฏิบัติใหครบถว นตามที่ระบุไวขา งตนนี้ ขาพเจา ยอมให “สถาบันฯ”
แจงใหเปนผูทิ้งงาน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมี“สถาบันฯ” และ “สถาบันฯ” มีสิทธิจะใหผูเสนอ
ราคารายอื่นเปนผูสอบราคาหรือสถาบันฯ อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
3. ขาพเจายอมรับวา “สถาบันฯ”
ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
4. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาลอก แบบรูปแบบ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่ ง ข า พเจ า ได ส ง ให “สถาบั น ฯ” ขา พเจ า ยิ น ยอมมอบให
“สถาบันฯ” ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
5. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา สถาบันฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
6. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการรับรูรวม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……….…เดือน……………………พ.ศ……………
ลงชื่อ…………………………………...........……
ตําแหนง………………………..................…..

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที.่ .............................

วันที่

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

ขาพเจา......................................................(ชื่อธนาคาร)............................................................
สถาบันฯตั้งอยูเลขที.่ ..........ถนน..............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................
จังหวัด........................โดย..............................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง”
ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ตามที่......................(ชื่อผูรับจาง)................................. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง”
ไดทําสัญญาจาง..........................................กับ “ผูวาจาง” ตามสัญญาเลขที่.........ลงวันที่............................. .
ซึ่ง “ผูรับจาง” ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอ “ผูวาจาง” เปนจํานวนเงิน......................บาท
(.......................................................) ซึ่งเทากับรอยละ................ (.........%) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตนในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของ “ผูรับจาง” จํานวนไมเกิน.................................................บาท
(.......................................................) ในกรณีที่ “ผูรับจาง” กอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระ
คาปรับหรือคาใชจายใดๆ หรือ “ผูรับจา ง” มิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพื่อโตแยงและ “ผูวาจาง” ไมจําเปนตองเรียกรองให “ผูรับจาง”
ชําระหนี้นั้นกอน
๒. หาก “ผูวาจาง” ไดขยายระยะเวลาใหแก “ผูรับจาง” หรือยินยอมให “ผูรับจาง” ปฏิบัติ
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
๓.หนั ง สื อค้ํา ประกั น นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ทํา สั ญ ญาจ า งดั ง กล า วข า งต น จนถึ ง วั น ที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของ “ผูรับจาง” จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน
ไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ “ผูรับจาง” ยังตองรับผิดชอบตอ “ผูวาจาง” ตามสัญญาจางอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(................................................)
ตําแหนง............................................
ลงชื่อ..................................................พยาน
(................................................)

ลงชื่อ..................................................พยาน
(................................................)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาจา งในการสอบราคาจาง ของสถาบันคชบาลแห งชาติ ในพระอุปถัมภฯ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาจางในการสอบราคาจาง
ของสถาบันคชบาลแห งชาติ ฯ ในคราวเดี ยวกัน การมีส วนได เสี ย ไมว า โดยทางตรงหรือทางอ อมของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธใน
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคา
ใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคาครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติฯ ในการสอบราคาจางครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เห็นควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบาง
ขนาด
(๓) มีความสัมพั นธ กัน ในลั กษณะไขว กันระหวา ง (๑) และ (๒) โดยผู จัดการหุนสว น
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคาครั้งนี้
หรือในทางกลับกัน
การดํารงตําแหน ง การเปนหุนส วน หรือเขาถือหุนดังกล าวขางต นของคูสมรส หรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือ
หุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการหุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการบริหารผูเปน
หุนสวน หรือ ผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคา
คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคางานนั้นมีความสัมพันธตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการใหขอให หรือรับรองวาจะใหเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อให
ประโยชนแกผูเสนอราคารายใดเปนผูมีสิทธทําสัญญากับสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ หรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ สถาบันคชบาลแหงชาติฯ โดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-----------------------------------------------------------

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(1.) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน.........แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน.........แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)จํานวน.........แผน
(2.) ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูนั้น จํานวน...........แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน...........แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน...........แผน
(3.) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน.........แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน...........แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...........แผน
(ข) ในกรณีรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน........แผน
- บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............แผน
หนังสือบริคนหสนธิ จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)จํานวน.........แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน...........แผน
(4.) อื่นๆ .
.
.
.
.
.
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจางถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอราคา

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน............แผน
2. อื่นๆ (ถามี)

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จางถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอราคา
(..........................................)
ประทับตรา (ถามี)

